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Νέα Φιλαδέλφεια      10/3/2011      

Αριθ. Πρωτ. : 2593 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                        ⎯⎯ 

 

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 

                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 

Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 

Τηλ.          :  213-2049035 

Fax           :  213-2049006 

 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης : 28/2011                                  

 

                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                

«Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών 

πιστώσεων για χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου 

ενοικίων και οικογενειακών τάφων και 

ασφάλιστρα αυτοκινήτων πρώην Δήμου Ν. 

Χαλ/νας». 

 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισμού 

Διασποράς (Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήμερα στις 9 του μήνα Μαρτίου του 

έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.15 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 



Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 

2285/5/4-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαμπου 

Μπόβου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, 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 :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Καραβίας Γεώργιος 3) Μαυράκη-Φίλου 

Παρασκευή 4) Νικολόπουλος Φώτιος 5) Σιμιγδαλά Ειρήνη 6) Παπαλουκά Ευτυχία 

και 7) Βαλασσάς Βεργής, μέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος. 2) Κόντος 
Σταύρος 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 

εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Σύμφωνα με την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η οικονομική 

επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων 

του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.  

Με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 267 του ν.3852/2010 ορίζεται 

ότι μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι 

προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού 

του έτους 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, εάν δεν έχει ψηφισθεί ο 

προϋπολογισμός, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης, με 

εξαίρεση την καταβολή των αποδοχών και των αντίστοιχων ασφαλιστικών 

εισφορών. 

Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 160 του 

ΚΔΚ, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 267 του ν.3852/2010 αναφέρονται 

αποκλειστικά στον προϋπολογισμό του έτους 2011 και αφορούν όλους τους 

δήμους. 



β. Οι προϋπολογισμοί των συνενούμενων ΟΤΑ του έτους 2010, ισχύουν για ένα το 

πολύ τρίμηνο ως ενιαίος προϋπολογισμός του νέου δήμου. Αυτό σημαίνει ότι οι 

πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς του έτους 2010, 

θεωρούνται – με τον ποσοτικό περιορισμό που αναφέρεται παρακάτω – ως 

πιστώσεις του νέου προϋπολογισμού που μπορεί να διατίθενται (ψηφίζονται) από 

τα αρμόδια όργανα, ενώ αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 

του ΚΔΚ, που διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές, έξοδα 

παράστασης, μισθώματα, υποχρεωτικές εισφορές κ.λ.π.), μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν άμεσα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα έξοδα που θα 

αποφασισθούν και θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία αυτή, θα είναι έξοδα 

του προϋπολογισμού έτους 2011 και όχι του προηγούμενου έτους. 

γ. Δαπάνες για τις οποίες δεν είχε εγγραφεί πίστωση στους προϋπολογισμούς 

έτους 2010 των καταργούμενων ΟΤΑ, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν. 

Εφόσον όμως είχαν εγγραφεί πιστώσεις, δεν εξετάζεται αν αυτές έχουν αναλωθεί 

μέσα στο έτος 2010 και αν έχει ή όχι απομείνει υπόλοιπο κατά τη λήξη του έτους. 

δ. Η δυνατότητα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά τα ανωτέρω αφορά όλες τις 

κατηγορίες δαπανών (υποχρεωτικών και μη) και όχι μόνο αυτές στις οποίες 

αναφέρεται το άρθρο 160 του ΚΔΚ. 

ε. Το δωδεκατημόριο αποτελεί το 1/12 του αθροίσματος των πιστώσεων το ίδιου 

(τετραψήφιου) κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού έτους 2010 όλων των 

καταργούμενων ΟΤΑ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τις τυχόν αναμορφώσεις 

μέχρι 31/12/2010. Το ποσό αυτό αποτελεί κατά κωδικό αριθμό το ανώτατο όριο 

της πίστωσης που μπορεί να διατεθεί ανά μήνα μέχρι την 31η Μαρτίου 2011. 

στ. Κατά την ανωτέρω διαδικασία (υπολογισμός του δωδεκατημόριου) εξετάζεται η 

ταυτότητα των κονδυλίων, έτσι ώστε να αθροίζονται μόνο οι πιστώσεις που 

αφορούν το ίδιο αντικείμενο δαπάνης κατά υπηρεσία. Τυχόν διαφοροποιημένη 

μεταχείριση του ίδιου κωδικού αριθμού εξόδων από τους συνενούμενους ΟΤΑ 

αντιμετωπίζεται κάτω από το πρίσμα αυτό. 

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν 

έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας οι πιστώσεις 

που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του κοινοτικού 

Συμβουλίου. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται 

η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα 

κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου ή της Κοινότητας, θα γίνει ο 

συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών και κοινοτικών 

υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των 

δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν 

δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των 

εσόδων στο δημοτικό-κοινοτικό ταμείο. 



Η Οικονομική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του 

προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, 

με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια 

του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να 

πραγματοποιηθεί η δαπάνη 

 

Α.  Ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στη δαπάνη χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου 

ενοικίων και οικογενειακών τάφων, συνολικού ποσού 40.000,00 € (συμ/νου 

Φ.Π.Α.).    

Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1δ και 267 παρ. 

2 του Ν. 3852/10 και θα βαρύνει τα τρία δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 

2010, την υπό ΚΑ: 02.80.8115.003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικ. έτους 2011, στον οποίο θα εγγραφεί σχετική πίστωση. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης 

έγκρισης δαπάνης-διάθεσης πίστωσης ποσού 40.000,00 € σε βάρος του ΚΑ: 

02.80.8115.003 του υπό σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011, 

σύμφωνα με τις μνημονευθείσες διατάξεις. 

 

    Β. Παρακαλείται  η  Οικ. Επιτροπή, με απόφασή της, να ψηφίσει τις παρακάτω 

πιστώσεις σε βάρος του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 για την 

πληρωμή των ασφαλίστρων των αυτοκινήτων του πρώην Δήμου Νέας 

Χαλκηδόνας, καθότι έχουν λήξει και έως ότου διεξαχθεί ο νέος διαγωνισμός για τα 

αυτοκίνητα του ενοποιημένου Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 267 παρ. 2  του Ν. 

3852/2010. 

 

1. 02.10.6253.001 «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» πίστωση 300,00 
€, 

2. 02.15.6253.001 «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» πίστωση 750,00 
€, 

3. 02.20.6252.001 «ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού» πίστωση 
3.400,00 € 

4. 02.35.6252.001 «ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού» πίστωση 
500,00 €  

5. 02.50.6253.001 «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» πίστωση 60,00 €, 
 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται 

στο αριθ. 5/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε 

την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  

− την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10  

− τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 267 του ν.3852/2010  

− την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985  



− την εγκ. 45/74300 /28.12.2010του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.  

− τους προϋπολογισμούς έτους 2010 των συνενωθέντων Δήμων   όπως 

ίσχυαν στις 31/12/2010 με τις τυχόν τροποποιήσεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόφωνα 

 

1. Εγκρίνει την δαπάνη χαρτοσήμου & ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίων και 

οικογενειακών τάφων και διαθέτει την σχετική πίστωση ποσού 40.000,00 

€ των τριών δωδεκατημορίων του προϋπολογισμού έτους 2010 σε βάρος 

του ΚΑ: 02.80.8115.003 του υπό σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου 

οικ. έτους 2011 για την κάλυψη της δαπάνης. 

 

2. Εγκρίνει την δαπάνη για την πληρωμή ασφαλίστρων των αυτοκινήτων του 

πρώην Δήμου Ν. Χαλ/νας και διαθέτει τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος των 

κατά περίπτωση αναφερόμενων Κ.Α. του υπό σύνταξη προϋπολογισμού του 

Δήμου οικ. έτους 2011 για την κάλυψη της δαπάνης, ως εξής : 

 

02.10.6253.001 «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» πίστωση 300,00 €, 
 
02.15.6253.001 «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» πίστωση 750,00 €, 
 
02.20.6252.001 «ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού» πίστωση 
3.400,00 € 
 
02.35.6252.001«ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού» πίστωση 
500,00 €  
 
02.50.6253.001 «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» πίστωση 60,00 €, 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  28/2011 

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 
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