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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων 
και εξόδων του ∆ήµου για το τρίµηνο 1/7-30/9/2012, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10, βάσει της αριθ. 118/12 
απόφασης της Οικ. Επιτροπής». 
  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
17.12.2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
14333/12-12-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 27/2012) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). Η Συνεδρίαση διεκόπη 
λόγω του προχωρηµένου της ώρας (1.15 π.µ.) και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των 
παρόντων µελών συνεχίσθηκε χωρίς νέα πρόσκληση στις 19.12.2012, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ. στον ίδιο χώρο µε τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης:  226/2012 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 154/4-1-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028-29, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 19.12.2012 
Συνεδρίασης Νο. 28/2012 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ 
Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΧΩΡΙΝΟΣ 
ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
5. 
ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
   ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ 
ΑΓΑΝΙΚΗ 
6. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ 
ΕΙΡΗΝΗ 
7. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 
ΕΥΤΥΧΙΑ 
8. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
9. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
10. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
11. ΜΑΥΡΑΚΗ-
ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
12. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ 
15. 
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛ. 
16. 
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
17. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
18. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
19. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
20. ΚΟΝΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
21. ΚΟΣΜΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
22.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 

 

 
23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
24. ΒΑΛΑΣΣΑΣ 
ΒΕΡΓΗΣ 
25. ΓΚΟΥΜΑ 
∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
26. ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
28. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
29.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
30. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
31. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
32.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 
33.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

  

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν ΟΛΟΙ 
παρόντες, ως ακολούθως: 
           
           

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
(προσήλθε µετά την επανέναρξη της Συνεδρίασης στο 14ο θέµα της Η.∆.) 

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                            
Μπόβος Χαράλαµπος                                                          ΟΥ∆ΕΙΣ 
Κότσιρας Παύλος                                                    
Παϊδας Αδαµάντιος                                                 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                   
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη 
Παπαλουκά Ευτυχία 
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Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος  
Παπανίκα Αικατερίνη                                          
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Κυριακή Ναθαναήλ. 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Η κα Α.Καβακοπούλου  προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί των Ε.Η.∆. θεµάτων.  

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί των Ε.Η.∆. θεµάτων και απεχώρησε µετά την ψηφοφορία επί του 13ου θέµατος 

της Η.∆..  

• Οι κ.κ. Ζ.Χωρινός και Ε.Σιµιγδαλά αποχώρησαν από αυτήν κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης επί του 8ου θέµατος της Η.∆.. Η δεύτερη επανήλθε κατά τη συζήτηση επί 

του 14ου θέµατος αυτής. 

• Η κα Σ.Κοσµά απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 8ου 

θέµατος της Η.∆...   
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• Ο κ. Α.Παΐδας προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 7ου 

θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί 

του 6ου θέµατος της Η.∆. ,απεχώρησε µετά την ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος 

αυτής, επανήλθε κατά τη συζήτηση επί του 14ου θέµατος της Η.∆. και απεχώρησε 

οριστικά µετά την ψηφοφορία επί του 18ου θέµατος αυτής. 

• Ο κ. Χ.∆ηµακόπουλος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 

9ου θέµατος της Η.∆. και επανήλθε στο 14ο θέµα αυτής. 

• Ο κ. Β.Βαλασσάς απεχώρησε προσωρινά από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί 

του 8ου θέµατος της Η.∆. , επανήλθε µετά την ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος αυτής 

και απεχώρησε οριστικά µετά την ψηφοφορία επί του 19ου θέµατος της Η.∆.  

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 19ου 

θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Σ.Πολίτης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 13ου 

θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 

7ου θέµατος της Η.∆., αποχώρησε µετά τη ψηφοφορία επί του 13ου θέµατος αυτής, 

επανήλθε στο 14ο θέµα και απεχώρησε οριστικά µετά την ψηφοφορία επί του 19ου 

θέµατος της Η.∆.  

• Ο κ. Γ.Καραβίας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 17ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. ∆.Κανταρέλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την ψηφοφορία επί του 26ου 

θέµατος της Η.∆. 

• Οι κ.κ. Σ.Κόντος και Λ.Γεωργαµλής προσήλθαν στη Συνεδρίαση µε την έναρξη της 

συζήτησης επί του 14ου  θέµατος της Η.∆.. Ο δεύτερος αποχώρησε κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 17ου θέµατος αυτής. 

• Ο κ. Π.Γρετζελιάς αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά την συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 18ου θέµατος της Η.∆., ενώ η κα Α.Παπανίκα προσήλθε στο 14ο θέµα και 

αποχώρησε µετά την ψηφοφορία επί του 19ου θέµατος αυτής. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

18ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

18Ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 18Ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 14308/12-12-2012 έγγραφο του Γραφείου Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου, µε το οποίο διαβιβάσθηκε στο ∆.Σ. η αριθ. 118/2012 
Απόφαση αυτής, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 

                  Σας διαβιβάζουµε την αριθ. 118/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
ληφθείσα κατά τη Συνεδρίαση της 10ης/12/2012  που αφορά «Υποβολή έκθεσης 
προς το ∆.Σ. για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του ∆ήµου για το τρίµηνο 
1/7-30/9/2012, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10 
(“Καλλικράτης”)» και παρακαλούµε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

 
Αριθ. Απόφασης : 118/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                            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 1/7-30/9/2012, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1β του Ν. 3852/10». 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 10 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2012, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 13973/22/6-12-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα 
σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε 
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τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του 
τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 
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) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 5)  Καβακοπούλου 
Αγανίκη, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή       2) Παπαλουκά Ευτυχία        
3) Κόντος Σταύρος      και 4) Βαλασσάς Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 
εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13026/29-10-2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος : 
                                                            
   
Θέµα: Εισηγητική έκθεση Γ’ τριµήνου του έτους 2012 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 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 
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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. 39/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισµός του έτους 2012  και επικυρώθηκε  από τον Γενικό Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε το υπαριθµ΄18203/16668+13865 
/13006/25-4-2012 έγγραφό του.  
 
 
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. 39/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισµός του έτους 2012  και επικυρώθηκε  από τον Γενικό Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε το υπαριθµ΄18203/16668+13865 
/13006/25-4-2012  έγγραφό του 

− 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. 

   Σηµειώνεται ότι στα παραπάνω στοιχεία έχει συµπεριληφθεί το ποσό των 
7.450,00€ (στα έσοδα), το οποίο εκλάπη από το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο στις 
03/11/2011 εµφανίζοντας και το αντίστοιχο έλλειµµα στην ταµιακή διαχείριση. Το 
ανωτέρω έλλειµµα θα τακτοποιηθεί κατόπιν της σχετικής πράξης του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (ΕΣ Ι τµ. 862/2007).   
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    Σηµειώνεται ότι λόγω της αναγκαστικής εκτέλεσης από την τράπεζα  Πειραιώς της 
εντολής πληρωµής και κατάσχεσης (ΑΠΟΦ.ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
4245/2012) υπέρ της εταιρείας ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. 
κατασχέθηκε από το λογαριασµό του ∆ήµου το µήνα Μάιο ποσό  40.213,41€. Εκ του 
ποσού αυτού 36.279,11€ είναι το ποσό των τιµολογίων του (το οποίο και 
εξοφλήθηκε) και 3.934,30€ προσαυξήσεις και λοιπά  έξοδα τα οποία δεν έχουν 
τακτοποιηθεί και παραµένουν στο ταµείο  ως διαφορά, γιατί οι πιστώσεις του 
προϋπολογισµού στον αντίστοιχο ΚΑ 00.6492.001 είναι µικρότερες του απαιτούµενου 
ποσού. Θα τακτοποιηθεί η διαφορά εφόσον το ∆Σ του ∆ήµου εγκρίνει  την 
αναµόρφωση  του αντίστοιχου ΚΑ. 

  Επιπλέον των ανωτέρω δεν έχουν περάσει στα βιβλία του ∆ήµου λόγω µη 
αναµόρφωσης των αντίστοιχων κωδικών οι λογιστικές τακτοποιήσεις  των οφειλών 
ρεύµατος του Ιουνίου και εντεύθεν και τα δάνεια και η εισφορά υπέρ 
Περιβαλλοντικού Συνδέσµου µηνός  Αυγούστου και εντεύθεν λόγω µη αναµόρφωσης 
των αντίστοιχων Κ.Α εξόδων (τα ποσά αναγράφονται στο κάτω από τους  πίνακες) 

  Όλα τα ανωτέρω έχουν επιφέρει µη οµαλή εικόνα στα βιβλία του ταµείου-είµαστε 
υποχρεωµένοι να τηρούµε χειρόγραφα τις παρατηρήσεις- η οποία ενόψει  του 
κλεισίµατος του έτους θα πρέπει να τακτοποιηθεί. 

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. Γιαυτό προτείνεται η αναµόρφωση των 
εσόδων σε όσους ΚΑ χρειάζεται, καθώς και η αντίστοιχη αναµόρφωση των εξόδων 
προκειµένου ο προϋπολογισµός να µην καταστεί ελλειµµατικός. 

Συγκεκριµένα διαβιβάζονται στην οικονοµική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:  

Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Γ΄ τριµήνου του έτους 
2012 

Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Γ΄ τριµήνου του 
έτους 2012 

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισµού Γ΄ τριµήνου του έτους 2012 

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. 23/2012 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 της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , 
όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και όλα τα 
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία 
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Α. Εγκρίνει τους υποβαλλόµενους  λογαριασµούς Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της  
Χρονικής Περιόδου Γ΄ Τριµήνου 2012 (01/7/2012 – 30/9/2012) του ∆ήµου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος,  ως έχουν και όπως παρατίθενται στους συνηµµένους 
στην παρούσα πίνακες,  οι οποίοι έχουν συµπληρωθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία 
του ∆ήµου µε βάση  τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά 
δεδοµένα, όπως τα τελευταία αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 

 

• Σηµειώνεται ότι στα παραπάνω στοιχεία έχει συµπεριληφθεί το ποσό των 
7.450,00€ (στα έσοδα), το οποίο εκλάπη από το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο στις 
03/11/2011 εµφανίζοντας και το αντίστοιχο έλλειµµα στην ταµιακή διαχείριση. 
Το ανωτέρω έλλειµµα θα τακτοποιηθεί κατόπιν της σχετικής πράξης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ Ι τµ. 862/2007).   

• Σηµειώνεται επίσης ότι λόγω της αναγκαστικής εκτέλεσης από την τράπεζα  
Πειραιώς της εντολής πληρωµής και κατάσχεσης (ΑΠΟΦ.ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ 4245/2012) υπέρ της εταιρείας ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ 
Ο.Ε. κατασχέθηκε από το λογαριασµό του ∆ήµου το µήνα Μάιο ποσό  
40.213,41€. Εκ του ποσού αυτού 36.279,11€ είναι το ποσό των τιµολογίων του 
(το οποίο και εξοφλήθηκε) και 3.934,30€ προσαυξήσεις και λοιπά  έξοδα τα 
οποία δεν έχουν τακτοποιηθεί και παραµένουν στο ταµείο  ως διαφορά, γιατί οι 
πιστώσεις του προϋπολογισµού στον αντίστοιχο ΚΑ 00.6492.001 είναι 
µικρότερες του απαιτούµενου ποσού. Θα τακτοποιηθεί η διαφορά εφόσον το 
∆Σ του ∆ήµου εγκρίνει  την αναµόρφωση  του αντίστοιχου ΚΑ. 

• Επιπλέον των ανωτέρω δεν έχουν περάσει στα βιβλία του ∆ήµου λόγω µη 
αναµόρφωσης των αντίστοιχων κωδικών οι λογιστικές τακτοποιήσεις  των 
οφειλών ρεύµατος του Ιουνίου και εντεύθεν και τα δάνεια και η εισφορά υπέρ 
Περιβαλλοντικού Συνδέσµου µηνός  Αυγούστου και εντεύθεν λόγω µη 
αναµόρφωσης των αντίστοιχων Κ.Α εξόδων (τα ποσά αναγράφονται στο κάτω 
από τους  πίνακες) 

  Όλα τα ανωτέρω έχουν επιφέρει µη οµαλή εικόνα στα βιβλία του ταµείου-είναι 
υποχρεωµένο να τηρεί χειρόγραφα τις παρατηρήσεις- η οποία ενόψει  του 
κλεισίµατος του έτους θα πρέπει να τακτοποιηθεί. 

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. Γι αυτό προτείνεται η αναµόρφωση των 
εσόδων σε όσους ΚΑ χρειάζεται, καθώς και η αντίστοιχη αναµόρφωση των εξόδων 
προκειµένου ο προϋπολογισµός να µην καταστεί ελλειµµατικός. 

 
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 τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, επιφυλασσόµενος να τοποθετηθεί επί του θέµατος κατά την 
προσεχή Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  118/2012 
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Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 

 
• Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Χ.Μπόβος εισηγήθηκε το θέµα. Ο κ. 

Χ.Τοµπούλογλου µίλησε για αδικαιολόγητη απόκλιση βεβαιωθέντων και 
εισπραχθέντων εσόδων. Ο κ. Σ.Κόντος υποστήριξε ότι έχει καθυστερήσει να 
έλθει στο ∆.Σ. ο ισολογισµός-απολογισµός του ∆ήµου οικ. έτους 2011. Ο κ. 
Β.Βαλασσάς καταψηφίζει την εισήγηση, ως µέρος του προϋπολογισµού, ενώ ο 
κ. Κ.Α.Μάλλιος κατηγόρησε την ∆ιοίκηση για ολιγωρία. Η κα Π.Φίλου-
Μαυράκη µίλησε για υπερεκτιµηµένα έσοδα, για την αναµόρφωση που δεν 
έγινε και για σοβαρές παραλείψεις της ∆ιοίκησης. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Ε.Παπαλουκά, Β.Αγαγιώτου, Π.Φίλου-Μαυράκη, Χ.Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, 
Ε.Πλάτανος, Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα, Κ.Α.Μάλλιος, Π.Γρετζελιάς, Α.Παπανίκα 
και Χ.∆ηµακόπουλος (σύνολο 15).  

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1β του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.∆. 15/6/1959 
• Την αριθ. 118/2012 απόφαση Οικ.Επιτροπής 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(12 ΥΠΕΡ-15 ΚΑΤΑ) 
 

Απορρίπτει την εισήγηση για τους υποβαλλόµενους  µέσω της αριθ. 118/2012 
απόφασης Οικ. Επιτροπής λογαριασµούς Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της  Χρονικής 
Περιόδου Γ΄ Τριµήνου 2012 (01/7/2012 – 30/9/2012) του ∆ήµου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος,  όπως  αυτοί παρατίθενται στους συνηµµένους στην παρούσα πίνακες οι 
οποίοι έχουν συµπληρωθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µε βάση  τα 
πραγµατοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως τα 
τελευταία αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   226/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΩΗΓ-30Ψ



 11 

 
 
 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                          ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Παπανίκα Αικατερίνη 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Ταµειακή Υπηρεσία 
- Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρεσιών & Πρόεδρο Οικ. Επιτροπής 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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Συνηµµένα :  

Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων  Γ΄ τριµήνου έτους 
2012 

Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Γ΄ τριµήνου έτους 
2012 

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισµού  Γ΄ τριµήνου έτους 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΩΗΓ-30Ψ


