
 
 

 
 

             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια    18/6/2012  
  
Αριθ. Πρωτ. : 7543 / 19-6-2012 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-029 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 13/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 70/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Προέλεγχος απολογισµού εσόδων-εξόδων 
του ∆ήµου οικ. έτους 2011». 

 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 18 του µήνα Ιουνίου του έτους 2012, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 
7278/12/14-6-2012 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 ∆΄. 
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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 και 5) Σιµιγδαλά Ειρήνη, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Νικολόπουλος Φώτιος 2) Παπαλουκά Ευτυχία 3) Κόντος Σταύρος  και 4) 
Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου 
προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το αναπληρωµατικό 
µέλος της πλειοψηφίας κ. Λαζαρίδης Πέτρος και αντί του τρίτου το 
αναπληρωµατικό µέλος της µειοψηφίας κ. Πλάτανος Ελευθέριος. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 6584/31-5-2012 εισήγηση της Ταµιακής 
Υπηρεσίας επί του θέµατος :  
 

Θέµα: «Προέλεγχος ετήσιου λογαριασµού της διαχείρισης 
του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος  

Οικονοµικού Έτους 2011». 
 
  Σας υποβάλλουµε τα παρακάτω οικονοµικά στοιχεία διαχείρισης οικονοµικού 
έτους 2010 βάσει των παραγράφων 1,2,3,4 του άρθρου 163 του Ν.3463/06 & 
αρθ.72 παρ.1 περίπτωση γ΄του Ν.3852/2010. 

 

1. Περιληπτική κατάσταση οικονοµικής διαχείρισης που αναλύεται 
ως εξής: 

 

     Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 

Τακτικά                                         € 17.110.702,43 

Έκτακτα ανειδίκευτα                             €  1.250.410,81 

Έκτακτα ειδικευµένα                             €  1.963.646,27 

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων                      € 20.324.759,51 
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     Β. Εισπραχθέντα έσοδα 

Τακτικά                                         € 15.687.713,76 

Έκτακτα ανειδίκευτα                             €    312.053,77 

Έκτακτα ειδικευµένα                             €  1.963.646,27 

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων                     € 17.963.413,80 

 
Παραγραφέντα/∆ιαγραφέντα έσοδα, Εκπτώσεις       €      7.132,05  

 

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα                    €  2.354.213,66 

 

 

Γ. Χρηµατικό υπόλοιπο 

προηγούµενης χρήσης οικον.Έτους 2010            €     799.271,97     

   

  ∆. Έξοδα 

Ενταλθέντα                                      € 17.812.811,43 

Πληρωθέντα                                      € 17.812.811,43   

Ακυρωθέντα Χ.Ε.                                 €          0,00 

 

 

  Ε. Χρηµατικό υπόλοιπο µεταφερόµενο στη νέα χρήση 2012 

Τακτικά                                            € 243.756,39 

Έκτακτα ανειδίκευτα                                €  53.199,32 

Έκτακτα ειδικευµένα                                € 652.918,63 

Σύνολο                                             € 949.874,34  

 

 

   2. Σηµειώθηκε στο σκέλος των εσόδων υπέρβαση ποσού στους  

     ακόλουθους Κ.Α.Ε.: 

• 06.00.0211.001     υπέρβαση ποσού            €  3.174,50 

     «Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες» από 30.000€ σε 
33.174,50€   

• 06.00.0461.005     υπέρβαση ποσού            €  2.936,50 

«Τέλη χρήσεως πεζοδροµίων από τραπ/µατα » από 40.000€ σε 
42.936,50€ 
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• 06.00.0511.001     υπέρβαση ποσού            € 66.324,55 

«Φόρος ηλεκτροδ/µενων χώρων(Ν.1080/80)» από 350.000€ σε 
416.324,55€ 

 

• 06.00.0614.001     υπέρβαση ποσού            € 20.752,42 

«Οικονοµική ενίσχυση αποκλειστικά για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων Α΄& Β΄βαθµού εκπαίδευσης  - Σχολικές 
Επιτροπές (παρ.7 άρθρο 18 Ν.3320/2005»KKKKKKKKKKK 
από 402.000€ σε 422.752,42€ 

• 06.00.1214.010     υπέρβαση ποσού            € 76.950,79 

«Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών µισθοδοσίας  
µόνιµου προσωπικού 
ΚΕΠ»KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.. από 
120.000€ σε 196.950,79€ 

• 06.00.1214.014     υπέρβαση ποσού            €  3.835,24 

«Επιχορήγηση ΥΠΕΣ∆∆Α για κάλυψη  µισθοδοσίας  προσωπικού  
µερικής απασχόλησης 
Ν.Χ.»KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.. από 
40.000€ σε 46.666,00€ 

• 06.00.1619.003     υπέρβαση ποσού            €    296,00 

«Έσοδα από αποκοµιδή άχρηστων αντικειµένων κ.λ.π.,   
κοινόχρηστων 
χώρων»KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKK από 1.000€ σε 1.296,00€ 

  

   3. Το ποσό της Παγίας Προκαταβολής που συστάθηκε µε την υπ’αριθµ.       

     43/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής στο όνοµα του  

     δηµοτικού υπαλλήλου κ. Πολυταρίδη Γεωργίου, επεστράφη στο 

     ταµείο του ∆ήµου µε το υπ’αριθµ. 233/2011 γραµµάτιο είσπραξης 

     σύµφωνα µε τις σύννοµες διαδικασίες και απαλλάχθηκε κάθε  

     ευθύνης ο αναφερόµενος υπόλογος. 

    

   4. Για τα χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής που εκδόθηκαν για αγορά  

     γραµµατοσήµων αποδόθηκαν κανονικά οι λογαριασµοί και  

     απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι σύµφωνα µε τα ακόλουθα:   

• Χρηµ.Ένταλµα 75/11, υπόλογος:Μπέτζελος Κων/νος  € 4.000 

Αποδόθηκε 14/4/11 µε την αποφ.5/2011 της Οικον.Επιτροπής 

• Χρηµ.Ένταλµα 178/11, υπόλογος:Μπέτζελος Κων/νος € 
4.000 
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Αποδόθηκε 14/7/11 µε την αποφ.38/2011 της 
Οικον.Επιτροπής 

• Χρηµ.Ένταλµα 524/11, υπόλογος:Χανιωτάκη Γαλάτεια € 
4.000 

Αποδόθηκε 22/12/11 µε την αποφ.90/2011 της Οικον.Επιτρ. 

 

    5. Παραστατικά διαχειριστικά στοιχεία: 

• Πληρωθέντα χρηµατικά εντάλµατα, σύµφωνα µε την 
επισυναπτόµενη κατάσταση. 

• Ακυρωθέντα χρηµατικά εντάλµατα, σύµφωνα µε την 
επισυναπτόµενη κατάσταση. 

• Γραµµάτια Είσπραξης, σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη 
κατάσταση. 

• Ταµιακός Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων – Εξόδων, 
Ανακεφαλαίωση. 

• Ανάλυση ταµιακών κατηγοριών. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω και σύµφωνα µε το άρθρο 163 του Ν.3463/06  και 
το άρθρο 72 παραγρ.1 της περίπτωσης γ΄του Ν.3852/10, παρακαλούµε όπως 
προελέγξετε  τα  αναφερόµενα  απολογιστικά  στοιχεία  ώστε αυτά στη 
συνέχεια να διαβιβαστούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του  ∆ήµου  Φιλαδέλφειας 
- Χαλκηδόνος για την σχετική έγκριση  και την νοµιµοποίηση των 
υπερβάσεων ως προς το σκέλος των Εσόδων στους αναφερόµενους Κ.Α.Ε. 
για συνολικό ποσό € 174.270,00. 

 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 13/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 

• Κατά της ανωτέρω εισήγησης δήλωσαν ότι τάσσονται τα µέλη της Ο.Ε. 
κ.κ. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος και Ε.Πλάτανος, ενώ οι κ.κ. 
Π.Λαζαρίδης και Π.Φίλου-Μαυράκη απείχαν από την ψηφοφορία. Η 
τελευταία υποστήριξε ότι υπάρχει κακή λειτουργία των Υπηρεσιών του 
∆ήµου, θεωρώντας ότι οι υπερβάσεις στα έσοδα θα είχαν αποφευχθεί 
αν υπήρχε συστηµατικότερη παρακολούθηση της εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού, ότι δεν υπήρξε επαρκής χρόνος για να ενηµερωθούν 
τα µέλη της Ο.Ε. και ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις 
[(ΚΑ: 06.00.1214.014) που αφορά επιχορήγηση από Υπ.Εσωτερικών 
κλπ.]. 

 
 
Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, µελέτησε τα 
απολογιστικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της και είδε τις διατάξεις του 
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άρθρου 163 παρ. 1,2,3 και 4 του Ν. 3463/06 και αυτές του άρθρου 72 παρ. 1γ 
του Ν. 3852/10, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

(3 ΥΠΕΡ-2 ΚΑΤΑ-2 ΑΠΟΧΕΣ) 
 

Απορρίπτει τα απολογιστικά στοιχεία (απολογισµό) µετά τον προέλεγχο του 
ετήσιου λογαριασµού διαχείρισης του ∆ήµου οικ. έτους 2011. 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης και υπέρ της ψήφισης του απολογισµού 
τάχθηκαν (µειοψήφισαν) ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χ.Μπόβος και τα µέλη αυτής 
κ.κ. Ε.Σιµιγδαλά και Γ.Καραβίας. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  70/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

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

             Αβραµίκου Αναστασία 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Ταµειακή Υπηρεσία 
2. Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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