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∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
Γραφείο Οικ. Επιτροπής


Νέα Φιλαδέλφεια

19/4/2011

Αριθ. Πρωτ. : 4463

Ταχ. ∆/νση: ∆εκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ.
: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.
: 213-2049035
Fax
: 213-2049006

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 34/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης προς το ∆.Σ.
για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του
∆ήµου για το τρίµηνο 1/1-31/3/2011 και του
πρώην ∆ήµου Ν.Φιλ/φειας για το µήνα
∆εκέµβριο 2010, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1β του Ν. 3852/10».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού
∆ιασποράς (∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 18 του µήνα Απριλίου
του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την
υπ΄αριθ. 3887/7/13-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ.
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και
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δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος
2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος. 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου
Παρασκευή 5) Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά
Ευτυχία, µέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Κόντος Σταύρος

2) Βαλασσάς Βεργής

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
1) Σας υποβάλλουµε τους λογαριασµούς εσόδων και εξόδων του
πρώην ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, που αφορούν τον µήνα ∆εκέµβριο 2010,
στους οποίους εµφανίζονται κατ' είδος τα βεβαιωθέντα έσοδα, τα έσοδα που
έχουν πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, καθώς και τα
υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα, βάσει του αρθρ. 48 Β.∆. 15/6/1959 και αρθρ.
72 παρ.1β Ν.3852/2010.
Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2010 - 31/12/2010 έχει ως εξής:
Α. Βεβαιωθέντα έσοδα
1. Τακτικά έσοδα

€ 14.410.869,52

2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα

€

1.338.337,26

3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα

€

2.853.054,31

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων

€ 18.602.261,09

Β. Εισπραχθέντα έσοδα:
1. Τακτικά έσοδα
2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα
3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα

€ 13.306.847,90
€
679.340,03
€ 2.852.616,08

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων

€ 16.838.804,01
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Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/10-31/12/2010
€
1.763.457,08
Γ. Έξοδα:
1. Ενταλθέντα
€ 16.181.894,49
2. Προπληρωθέντα
€
14.090,00
(Πληρωµένα Προπληρωθέντα)
3. Πληρωθέντα
4. Υπόλοιπα προς πληρωµή

€
14.090,00
€ 16.195.984,49
€
0,00

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2010
1. Τακτικά
2. Έκτακτα ανειδίκευτα
3. Έκτακτα ειδικευµένα

€
€
€

69.798,53
56.565,52
516.455,47

Σύνολο

€

642.819,52

Σας ενηµερώνουµε ότι µε την υπάρχουσα οικονοµική κατάσταση δεν είναι
εφικτό να εφαρµόσουµε το αρθ. 24 του Ν. 1080/80 σύµφωνα µε το οποίο: "
Προς διασφάλισιν της κανονικής καταβολής των αποδοχών των δηµοτικών
υπαλλήλων και συνταξιούχων, παρακρατείται υπ΄ ευθύνη του προϊσταµένου
του οικείου Ταµείου, εκ των κατά την διάρκειαν του οικονοµικού έτους
εισπραττοµένων εσόδων εκάστου δήµου, των µη νόµω διατιθεµένων δι΄
ειδικούς σκοπούς, ποσόν αντιστοιχούν προς τας αποδοχάς και συντάξεις ενός
διµήνου των υπαλλήλων και συνταξιούχων αυτών, όπερ χρησιµοποιείται
αποκλειστικώς δια την πληρωµήν των αποδοχών και συντάξεων και
ανανεούται διαρκώς εκ των εν τω µεταξύ εισπραττοµένων εσόδων".

2)Σύµφωνα µε το αρθρ.72 παρ.1β Ν.3852/2010 και αρθρ.48 Β.∆.59 σας
υποβάλλω το τριµηνιαίο απολογισµό εσόδων – εξόδων του ∆ήµου
Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος από 01/01/2011 έως 31/03/2011.
Κατά τον έλεγχο των στοιχείων στα έξοδα διαπίστωσα ότι στους παρακάτω
κωδικούς αριθµούς υπάρχουν σήµερα αρνητικά υπόλοιπα ως προς την
πίστωση του εγκεκριµένου από το ∆.Σ. προϋπολογισµού (απόφαση ∆.Σ. 77/3003-2011).
1) Κ.Α. 6715.002 (τακτική επιχορήγηση ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής):
υπόλοιπο €
-20.000,00. Έχει εκδοθεί το Χ.Ε. 93/2011 µε αντίστοιχη βεβαίωση
ύπαρξης πίστωσης προϋπολογισµού € 715.000,00 στις 16/03/2011,
εξοφλήθηκε στις 22/03/2011.
2) Κ.Α. 15.6117.011 (σύµβαση έργου µε ψυχολόγο για Α.Μ.Ε.Α.):
υπόλοιπο € -2.500,00. Έχει εκδοθεί το Χ.Ε. 78/2011 µε αντίστοιχη
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης προϋπολογισµού € 15.000,00 στις
16/03/2011 και ψήφιση πίστωσης από την Οικονοµική Επιτροπή
(αρ.αποφ.26/02-03-2011), εξοφλήθηκε στις 22/03/2011.
3) Κ.Α. 80.8115.003 (χαρτόσηµο και ογα χαρτοσήµου ενοικίων και
οικογενειακών ταφών): υπόλοιπο € -27.642,72. Έχουν εκδοθεί τα
Χ.Ε. 230Α, 231Α, 232Α/2011 µε ψήφιση πίστωσης της Οικονοµικής
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Επιτροπής
(αρ.αποφ.28/10-03-2011)
εξοφλήθηκαν 10/03/2011.

ποσού

€

40.000,00,

Ύστερα από τα παραπάνω όταν πληρώθηκαν τα χρηµατικά εντάλµατα
υπήρχε πίστωση στον προϋπολογισµό, ενώ στις 31/03/2011 στους
αντίστοιχους κωδικούς του εγκεκριµένου προϋπολογισµού από το ∆.Σ. οι
πιστώσεις είναι µηδενικές µε συνέπεια να υπάρχουν τα αρνητικά υπόλοιπα.
Επίσης σας ενηµερώνω ότι µε την υπάρχουσα οικονοµική κατάσταση
δεν είναι εφικτό να εφαρµόσουµε το αρθ. 24 του Ν. 1080/80 σύµφωνα µε το
οποίο: " Προς διασφάλισιν της κανονικής καταβολής των αποδοχών των
δηµοτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων, παρακρατείται υπ΄ ευθύνη του
προϊσταµένου του οικείου Ταµείου, εκ των κατά την διάρκειαν του οικονοµικού
έτους εισπραττοµένων εσόδων εκάστου δήµου, των µη νόµω διατιθεµένων δι΄
ειδικούς σκοπούς, ποσόν αντιστοιχούν προς τας αποδοχάς και συντάξεις ενός
διµήνου των υπαλλήλων και συνταξιούχων αυτών, όπερ χρησιµοποιείται
αποκλειστικώς δια την πληρωµήν των αποδοχών και συντάξεων και ανανεούται
διαρκώς εκ των εν τω µεταξύ εισπραττοµένων εσόδων".
Στα ακόλουθα οικονοµικά στοιχεία, σας αναφέρω το ποσό του
υπολοίπου των οφειλών που εκκρεµούν προς επαναβεβαίωση λόγω
κωλύµατος της υπηρεσίας του πρώην ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας.
Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2011 - 31/03/2011 έχει ως εξής:
Α. Βεβαιωθέντα έσοδα
1. Τακτικά έσοδα
€ 4.102.624,75
2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα
€
791.487,91
3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα
€
685.849,55
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων
€ 5.579.962,21
Υπόλοιπο οφειλών πρώην ∆ήµου Ν.Χαλκηδόνας
€
517.651,83
Σύνολο
€ 6.097.614,04
Β. Εισπραχθέντα έσοδα:
1. Τακτικά έσοδα
€ 2.989.158,88
2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα
€
127.450,10
3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα
€
685.849,55
Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων
€ 3.802.458,53
Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/2011-31/03/2011 €
2.295.155,51
Γ. Έξοδα:
1. Ενταλθέντα
€ 2.963.518,72
2. Προπληρωθέντα
€
4.000,00
(Πληρωµένα Προπληρωθέντα)
€
4.000,00
3. Πληρωθέντα
€ 2.598.329,00
4. Υπόλοιπα προς πληρωµή
€
369.189,72
∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 31/03/2011
1. Τακτικά
€
338.477,66
2. Τακτικά (Σχολικές Επιτροπές)
€
126.692,50
3. Έκτακτα ανειδίκευτα
€
90.515,94
4. Έκτακτα ειδικευµένα
€
648.443,43
Σύνολο

€

1.204.129,53
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Παρακαλώ να λάβετε απόφαση για τον τριµηνιαίο απολογισµό εσόδων –
εξόδων από 01/01/2011 έως 31/03/2011.
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 7/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1β του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 48 Β.∆. 15/6/1959 και
όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
1) Εγκρίνει τους υποβαλλόµενους λογαριασµούς Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της
Χρονικής Περιόδου 01/01/2011 – 31/3/2011 του ∆ήµου ΦιλαδελφείαςΧαλκηδόνος, ως έχουν :
Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2011 - 31/03/2011 έχει ως εξής:
Α. Βεβαιωθέντα έσοδα
1. Τακτικά έσοδα
€ 4.102.624,75
2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα
€
791.487,91
3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα
€
685.849,55
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων
€ 5.579.962,21
Υπόλοιπο οφειλών πρώην ∆ήµου Ν.Χαλκηδόνας
€
517.651,83
Σύνολο
€ 6.097.614,04
Β. Εισπραχθέντα έσοδα:
1. Τακτικά έσοδα
€ 2.989.158,88
2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα
€
127.450,10
3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα
€
685.849,55
Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων
€ 3.802.458,53
Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/2011-31/03/2011 €
2.295.155,51
Γ. Έξοδα:
1. Ενταλθέντα
€ 2.963.518,72
2. Προπληρωθέντα
€
4.000,00
(Πληρωµένα Προπληρωθέντα)
€
4.000,00
3. Πληρωθέντα
€ 2.598.329,00
4. Υπόλοιπα προς πληρωµή
€
369.189,72
∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 31/03/2011
1. Τακτικά
€
338.477,66
2. Τακτικά (Σχολικές Επιτροπές)
€
126.692,50
3. Έκτακτα ανειδίκευτα
€
90.515,94
4. Έκτακτα ειδικευµένα
€
648.443,43
Σύνολο

€

1.204.129,53
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2) Εγκρίνει τους υποβαλλόµενους λογαριασµούς Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της
Χρονικής Περιόδου µηνός ∆εκεµβρίου 2010 πρώην ∆ήµου Ν.
Φιλαδέλφειας, ως έχουν :
Α. Βεβαιωθέντα έσοδα
1. Τακτικά έσοδα

€ 14.410.869,52

2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα

€

1.338.337,26

3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα

€

2.853.054,31

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων

€ 18.602.261,09

Β. Εισπραχθέντα έσοδα:
1. Τακτικά έσοδα
2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα
3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα

€ 13.306.847,90
€
679.340,03
€ 2.852.616,08

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων
€ 16.838.804,01
Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/10-31/12/2010
€
1.763.457,08
Γ. Έξοδα:
1. Ενταλθέντα
€ 16.181.894,49
2. Προπληρωθέντα
€
14.090,00
(Πληρωµένα Προπληρωθέντα)
3. Πληρωθέντα
4. Υπόλοιπα προς πληρωµή

€
14.090,00
€ 16.195.984,49
€
0,00

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 31/12/2010
1. Τακτικά
2. Έκτακτα ανειδίκευτα
3. Έκτακτα ειδικευµένα

€
€
€

69.798,53
56.565,52
516.455,47

Σύνολο

€

642.819,52

Η παρούσα να υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τελική έγκριση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1β του Ν. 3852/10
(«Καλλικράτης»).

Κατά του α΄ σκέλους της ανωτέρω απόφασης (τρίµηνο ∆.Φ.Χ. 1/1-31/3/2011)
τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, θεωρώντας ότι
εγκυµονεί κινδύνους για το ∆ήµο να έχουν πληρωθεί δαπάνες από τρεις
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κωδικούς που ενεγράφησαν µε µηδενική πίστωση στον προϋπολογισµό οικ.
έτους 2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 34/2011
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου
Ελένη Σούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ
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