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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια     23/11/2011  
  
Αριθ. Πρωτ. : 13023 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049034 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 20/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
 

Αριθ. Απόφασης : 127/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

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

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 22 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 
12780/20/18-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
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΄. 
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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. Αντί του πρώτου των 
ανωτέρω προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το 
αναπληρωµατικό µέλος της µειοψηφίας κ.Τοµπούλογλου Ιωάννης. 
 
Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την από 9/11/2011 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών επί του θέµατος : 
                                                            
Θέµα: Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριµήνου του έτους 2011 προς την 
οικονοµική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισµού 
 
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 παρατηρήσεις της µειοψηφίας, 
δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
 
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από 
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 
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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». 
 
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 ∆ήµων 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 οικείου ∆ήµου. Η τριµηνιαία έκθεση 
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. 
 
Με την αριθ. 77/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισµός του έτους 2011  και εγκρίθηκε µε την αριθ. 13375/10234/28-
4-2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.  
 
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη 
της:  
 

− την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− 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 έκθεση 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και 
Περιφερειών» 

− την αριθ. 77/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2011  και εγκρίθηκε µε την 
αριθ. 13375/10234/28-4-2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.  

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

 
εισηγούµαστε προς την οικονοµική επιτροπή 

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 ∆ήµου, µε βάση  τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και 
γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία 
του δήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
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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 ή έσοδα που εισπράχθηκαν πλέον αυτών που 
προϋπολογίστηκαν έως το τέλος της χρήσης. Συγκεκριµένα οι κωδικοί αριθµοί 
στο σκέλος των εσόδων που είναι αναγκαία η αναµόρφωση είναι οι εξής:  
 

Κ. Α. Τίτλος Κ.Α.
Προϋπ/γισθέν 

ποσό σε €
Εισπράξεις σε €

Προτεινόµενη 

αναµόρφωση €

00.1326.001

Επιχορήγηση από Προγραµ. Σύµβαση 

ΟΣΚ (1ο ∆.Σ. Σπαθάρη) 4.385.620,00 0,00 -4.300.000,00

00.1323.001

Έσοδο για ανέγερση 2ου παρ/τος 

Κέντρου Προσχ. Αγωγής 1.966.000,00 25.480,80 -1.900.000,00

00.1323.003

Έσοδο για περιβαλλοντικές & 

ακουστικές παρεµβάσεις σε Εργατ. 

Κατοικίες 1.085.294,10 190.000,00 -500.000,00

00.1327.003

Χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του 

έργου "Κατασκευή πράσινης στέγης στο 

Β.Σ. Ν. Χαλ/νας" 1.500.000,00 400.000,00 -500.000,00

00.0122.001

Τέλη και δικαιώµατα από 

εµποροπανηγύρεις, παζάρια κ.λ.π. 500.000,00 108.960,00 -390.000,00

00.0461.006 Τέλη χρήσεως πεζοδροµίων πρωτοµαγιάς 0,00 60.360,00 61.000,00

00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 4.300.000,00 3.068.805,89 -135.000,00

00.2111.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 695.801,59 867.373,61 135.000,00

-7.529.000,00ΣΥΝΟΛΟ:

 
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:  
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Κ. Α. Τίτλος Κ.Α.
Προϋπολογισθέν 

ποσό σε €
∆απάνες σε €

Προτεινόµενη 

αναµόρφωση €

15.7311.003 Ενίσχυση-αναδιαρυθµίσεις 1ου ∆.Σ. (Σπαθάρη) 4.385.620,00 0,00 -4.300.000,00

15.7311.002

Ανέγερση κτιρίου 2ου παρ/τος Κέντρου Προσχ. 

Αγωγής 1.972.066,11 0,00 -1.900.000,00

30.7324.010

Περιβαλλοντικές & ακουστικές παρεµβάσεις σε 

Εργατ. Κατοικίες 1.085.294,10 25.018,20 -500.000,00

15.7331.001

Κατασκευή πράσινης στέγης στο Βρεφονηπιακό 

Σταθµό Νέας Χαλκηδόνας 1.517.953,00 400.000,00 -500.000,00

00.6734.001

Προεραιτικές επιχορηγήσεις σε Α.Ο. και 

σωµατεία 100.000,00 0,00 -60.000,00

00.6737.001

Επιχορήγηση προς Κοινοφελή ∆ηµοτική 

Επιχείρηση 500.000,00 119.215,57 -300.000,00

-7.560.000,00ΣΥΝΟΛΟ:

 
  
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. 20/2011 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 

 

Α. Εγκρίνει τους υποβαλλόµενους  λογαριασµούς Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
της  Χρονικής Περιόδου Γ΄ Τριµήνου 2011 (01/07/2011 – 30/9/2011) του 
∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος,  ως έχουν και όπως παρατίθενται στους 
συνηµµένους στην παρούσα πίνακες  

 
Β. 
 
α. Εγκρίνει την αναµόρφωση των κατωτέρω κωδικών των εσόδων, δεδοµένου 
ότι, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, στον 
προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν 
πρόκειται να εισπραχθούν ή έσοδα που εισπράχθηκαν πλέον αυτών που 
προϋπολογίστηκαν έως το τέλος της χρήσης:  
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Κ. Α. Τίτλος Κ.Α.
Προϋπ/γισθέν 

ποσό σε €
Εισπράξεις σε €

Προτεινόµενη 

αναµόρφωση €

00.1326.001

Επιχορήγηση από Προγραµ. Σύµβαση 

ΟΣΚ (1ο ∆.Σ. Σπαθάρη) 4.385.620,00 0,00 -4.300.000,00

00.1323.001

Έσοδο για ανέγερση 2ου παρ/τος 

Κέντρου Προσχ. Αγωγής 1.966.000,00 25.480,80 -1.900.000,00

00.1323.003

Έσοδο για περιβαλλοντικές & 

ακουστικές παρεµβάσεις σε Εργατ. 

Κατοικίες 1.085.294,10 190.000,00 -500.000,00

00.1327.003

Χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του 

έργου "Κατασκευή πράσινης στέγης στο 

Β.Σ. Ν. Χαλ/νας" 1.500.000,00 400.000,00 -500.000,00

00.0122.001

Τέλη και δικαιώµατα από 

εµποροπανηγύρεις, παζάρια κ.λ.π. 500.000,00 108.960,00 -390.000,00

00.0461.006 Τέλη χρήσεως πεζοδροµίων πρωτοµαγιάς 0,00 60.360,00 61.000,00

00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 4.300.000,00 3.068.805,89 -135.000,00

00.2111.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 695.801,59 867.373,61 135.000,00

-7.529.000,00ΣΥΝΟΛΟ:

 
β. Εγκρίνει την αναµόρφωση των κατωτέρω κωδικών των δαπανών, 
δεδοµένου ότι µετά την εγκριθείσα αναµόρφωση των κωδικών των εσόδων 
πρέπει να γίνει αντίστοιχη αναµόρφωση και στο σκέλος των δαπανών, ώστε 
να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός.  
 
 

Κ. Α. Τίτλος Κ.Α.
Προϋπολογισθέν 

ποσό σε €
∆απάνες σε €

Προτεινόµενη 

αναµόρφωση €

15.7311.003 Ενίσχυση-αναδιαρυθµίσεις 1ου ∆.Σ. (Σπαθάρη) 4.385.620,00 0,00 -4.300.000,00

15.7311.002

Ανέγερση κτιρίου 2ου παρ/τος Κέντρου Προσχ. 

Αγωγής 1.972.066,11 0,00 -1.900.000,00

30.7324.010

Περιβαλλοντικές & ακουστικές παρεµβάσεις σε 

Εργατ. Κατοικίες 1.085.294,10 25.018,20 -500.000,00

15.7331.001

Κατασκευή πράσινης στέγης στο Βρεφονηπιακό 

Σταθµό Νέας Χαλκηδόνας 1.517.953,00 400.000,00 -500.000,00

00.6734.001

Προεραιτικές επιχορηγήσεις σε Α.Ο. και 

σωµατεία 100.000,00 0,00 -60.000,00

00.6737.001

Επιχορήγηση προς Κοινοφελή ∆ηµοτική 

Επιχείρηση 500.000,00 119.215,57 -300.000,00

-7.560.000,00ΣΥΝΟΛΟ:

 
 
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 της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) οι κ.κ. 
Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος και Ι.Τοµπούλογλου, δεδοµένου ότι δεν 
είχαν ψηφίσει στο ∆ηµ. Συµβούλιο και τον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. 
έτους 2011. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  127/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 
 
 

 
 
Συνηµµένα :  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 4570ΩΗΓ-830


