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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 19/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
 

Αριθ. Απόφασης : 120/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης προς το Δ.Σ. 
για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του 
Δήμου για το τρίμηνο 1/7-30/9/2011, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1β του Ν. 
3852/10». 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισμού 
Διασποράς (Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήμερα στις 31 του μήνα 
Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  
Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
μετά την υπ΄αριθ. 11837/19/27-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Χαράλαμπου Μπόβου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος 
χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του 
τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Β΄. 



 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΑΡΟΝΤΕΣ 

 Φώτιος 6) Σιμιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά 
υτυχία, μέλη. 

ΠΟΝΤΕΣ  

1) Κόντος Σταύρος                             2) Βαλασσάς Βεργής 

3852/10, το 
ναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Πλάτανος Ελευθέριος. 

ομικής 
πιτροπής και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  

υρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

την από 24/10/2011 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

προς την 
ικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 

σεις της μειοψηφίας, 
ημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 

ποιήθηκε από 

Π
 
1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή 5) Νικολόπουλος
Ε
 
Α
 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των 
ανωτέρω προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 
α
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικον
Ε
 
 
Κ
 
Θέτω υπόψη σας 
επί του θέματος : 
                                                            
Θέμα: Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2011 
ο
 
Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 
3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού 
και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία 
παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση 
αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρή
δ
 
 
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροπο
την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: 
«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών 
υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία 
έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το 
προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου 
τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και 
την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν 
εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν 



έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας 
στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των 
δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο 
προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας 
για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
ιακυβέρνησης». Δ

 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 
40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των 
στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται 
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο 
δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του 
υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του ο είου Δήμου. Η τρ ηνιαί έκθεση   ικ ιμ α 
των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, 
συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

ση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη 
ς:  

ου 72 του ν. 3852/10 

ση 
ν εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και 

αση του Γενικού Γραμματέα 

αι στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος 

 
εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή 

 
 
Με την αριθ. 77/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισμός του έτους 2011  και εγκρίθηκε με την αριθ. 13375/10234/28-
4
 
Με βά
τη
 

− την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρ
− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  
− η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) 

«Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθε
αποτελεσμάτω
Περιφερειών» 

− την αριθ. 77/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011  και εγκρίθηκε με την 
αριθ. 13375/10234/28-4-2011 απόφ
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  

− τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως 
αποτυπώνοντ

 
 

 
α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς 
τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο 
δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους 
συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική 
υπηρεσία του Δήμου, με βάση  τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και 



γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία 
του δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:  

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου 
του έτους 2011 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου 
του έτους 2011 

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ τριμήνου του έτους 2011 

 
β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον 
προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν 
πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Συγκεκριμένα οι κωδικοί 
αριθμοί στο σκέλος των εσόδων που είναι αναγκαία η αναμόρφωση είναι οι 
εξής:  
 
Αριθ. ΚΑ Τίτλος ΚΑ Προϋπολογισ

θέν ποσό  
(€) 

Προτεινόμενη 
αναμόρφωση  
(€)  

1326.001 Επιχορήγηση από 
προγραμματική σύμβαση ΟΣΚ 

4.385.620,00   -4.200.00,00 

 
Σημειώνουμε ότι μετά την προτεινόμενη αναμόρφωση των ανωτέρω κωδικών 
πρέπει να γίνει αντίστοιχη αναμόρφωση και στο σκέλος των δαπανών ώστε 
να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.  
 
Οι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των δαπανών που προτείνουμε για 
αναμόρφωση, προκειμένου να μην καταστεί  ελλειμματικός ο 
προϋπολογισμός, είναι οι εξής:  
 
Αριθ. ΚΑ Τίτλος ΚΑ Προϋπολογισ

θέν ποσό  
(€) 

Προτεινόμενη 
αναμόρφωση  
(€)  

15.7311.00
3 

Ενίσχυση-αναδιαρυθμίσεις 
υπάρχοντος διώροφου 
κτιρίου και προσθήκη νέων 
πτερύγων σχολικού 
συγκροτήματος 1ου 
Δημοτικού σχολείου Νέας 
Φιλαδέλφειας 

4.385.620,00 -4.200.000,00 

 
  
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
                                    
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 19/2011 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.Δ. 15/6/1959 και 
όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 

 
Αναβάλλει το θέμα για επόμενη Συνεδρίαση της Ο.Ε. προκειμένου αυτό να 
μελετηθεί καλύτερα και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  120/2011 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 
 
 

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

 
 
Συνημμένα :  
 

1. Προϋπολογισμός εσόδων Γ΄ Τριμήνου 2011. 
2. Προϋπολογισμός δαπανών  Γ΄ τριμήνου 2011. 
3. Στοιχεία ισολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2011. 
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