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Νέα Φιλαδέλφεια     20/7/2011  
  
Αριθ. Πρωτ. : 8580 

     ∆/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. 13/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 85/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Προέλεγχος απολογισµού-ισολογισµού 
πρώην ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας οικ. έτους 
2010». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού 
∆ιασποράς (∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 19 του µήνα Ιουλίου 
του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 8234/13/15-7-2011 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΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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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.  
 
Η κα Ε.Παπαλουκά και ο κ. Γ.Καραβίας προσήλθαν στη Συνεδρίαση µετά το 
τέλος της συζήτησης και ψηφοφορίας επί του µοναδικού Ε.Η.∆. θέµατος. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Α)  Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 5965/23-5-2011 εισήγηση της Ταµιακής 
Υπηρεσίας επί του θέµατος :  
 
 

Θέµα: «Προέλεγχος ετήσιου λογαριασµού της διαχείρισης 
του πρώην ∆ήµου Νέας Xαλκηδόνας 

Οικονοµικού Έτους 2010». 
 
  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                                                               € 4.259.319,34 

Έκτακτα & ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α                                 € 2.829.833,21 

                             

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων                      € 7.089.152,55 
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     Β. Εισπραχθέντα έσοδα 

Τακτικά                                                                     € 4.008.403,73 

Έκτακτα &ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α                                        € 2.547.620,67    

                             

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων                          € 6.556.024,40 
 

 
Παραγραφέντα/∆ιαγραφέντα έσοδα, Εκπτώσεις       €   15.476,32   

 

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα                             €    517.651,83 

 

 

Γ. Χρηµατικό υπόλοιπο 

προηγούµενης χρήσης οικον.Έτους 2009            €    356.775,84     

   

  ∆. Έξοδα 

Ενταλθέντα                                                         €  6.756.347,79 

Πληρωθέντα                                                       €  6.756.347,79   

Ακυρωθέντα Χ.Ε.                                               €     251.306,24 

 

 

  Ε. Χρηµατικό υπόλοιπο µεταφερόµενο στη νέα χρήση 2011 

Τακτικά                                                                    €  99.588,67 

Έκτακτα ανειδίκευτα                                                €  12.722,24 

Έκτακτα ειδικευµένα                                                €  44.141,54 

Σύνολο                                                                   € 156.452,45  

 

 

 

2. Το ποσό της Παγίας Προκαταβολής που συστήθηκε µε την υπ’αριθµ. 

1/2010 Α.∆.Ε. στο όνοµα της υπαλλήλου κ. Πλεσίτη Ανθής, 

 επεστράφη κανονικά µε το υπ’αριθµ. 140/2010 γραµµάτιο είσπραξης 

του ∆ηµοτικού Ταµείου. 

 

  

3. Παραστατικά διαχειριστικά στοιχεία: 
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• 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 περίπτωση γ΄ του Ν.3852/10, παρακαλούµε όπως 
προελέγξετε   τα  αναφερόµενα  απολογιστικά  στοιχεία.  ώστε αυτά στη 
συνέχεια να διαβιβασθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του  νέου  ∆ήµου  
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για την σχετική έγκριση.  

 

Β)  Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 8173/6-7-2011 εισήγηση του Γραφείου 
∆ιπλογραφικού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος :  
 
Κύριε Πρόεδρε, 
    
  Θέτω υπόψη σας για προέλεγχο τον ισολογισµό του πρώην ∆ήµου Νέας 
Χαλκηδόνας και τα αποτελέσµατα χρήσεως  οικονοµικού έτους 2010, όπου 
περιλαµβάνονται και τα απολογιστικά στοιχεία του ιδίου οικονοµικού έτους. 
 
  Ο προέλεγχος γίνεται γιατί αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
163 του ∆.& Κ. Κώδικα (Ν. 3463/06). 
 
  Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως οικονοµικού έτους 2010 στη 
συνέχεια θα ελεγχθούν και από Ορκωτό Λογιστή πριν υποβληθούν προς 
τελική έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
  Πέραν αυτών ο ισολογισµός περιλαµβάνει και στοιχεία που αφορούν τη 
χρήση 2010, ήτοι δεδουλευµένα έσοδα και έξοδα χρήσης 2010, όπως αυτά 
απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης καθώς και τα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία, αποθέµατα, απαιτήσεις, διαθέσιµα, υποχρεώσεις, 
µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού και παθητικού καθώς και τα ίδια 
κεφάλαια, όπως αυτά εµφαίνονται στον ισολογισµό. 
 
  Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω καλείσθε αφού ελέγξετε τον ισολογισµό του 
∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας και τα αποτελέσµατα χρήσεως οικονοµικού έτους 
2010, να διαπιστώσετε την ορθότητα αυτών, έτσι ώστε στη συνέχεια τα 
στοιχεία να υποβληθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να διατυπώσει σε ειδική 
συνεδρίαση την κρίση του επ΄ αυτών. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
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καταγράφονται στο αριθ. 13/2011 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, µελέτησε τα 
απολογιστικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του, την ανάλυση του ισολογισµού 
πρώην ∆.Ν.Χ. οικ. έτους 2010 από τον παριστάµενο ορκωτό ελεγκτή λογιστή 
κ. Κ.Μαλισόβα και είδε τις διατάξεις του 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 

 
   Α. Προελέγχοντας τον απολογισµό του πρώην ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας 
οικονοµικού έτους 2010 που παρουσιάζει : 
 

1. Περιληπτική κατάσταση οικονοµικής διαχείρισης που αναλύεται 
ως εξής: 

 

     Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 

Τακτικά                                                               € 4.259.319,34 

Έκτακτα & ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α                                 € 2.829.833,21 

                             

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων                      € 7.089.152,55 

 
     

 

 

 

 

     Β. Εισπραχθέντα έσοδα 

Τακτικά                                                                     € 4.008.403,73 

Έκτακτα &ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α                                        € 2.547.620,67    

                             

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων                          € 6.556.024,40 
 

 
Παραγραφέντα/∆ιαγραφέντα έσοδα, Εκπτώσεις       €   15.476,32   

 

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα                             €    517.651,83 

 

 

Γ. Χρηµατικό υπόλοιπο 

προηγούµενης χρήσης οικον.Έτους 2009            €    356.775,84     
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  ∆. Έξοδα 

Ενταλθέντα                                                         €  6.756.347,79 

Πληρωθέντα                                                       €  6.756.347,79   

Ακυρωθέντα Χ.Ε.                                               €     251.306,24 

 

 

  Ε. Χρηµατικό υπόλοιπο µεταφερόµενο στη νέα χρήση 2011 

Τακτικά                                                                    €  99.588,67 

Έκτακτα ανειδίκευτα                                                €  12.722,24 

Έκτακτα ειδικευµένα                                                €  44.141,54 

Σύνολο                                                                   € 156.452,45  

 

2. Το ποσό της Παγίας Προκαταβολής που συστήθηκε µε την υπ’αριθµ. 

1/2010 Α.∆.Ε. στο όνοµα της υπαλλήλου κ. Πλεσίτη Ανθής, 

 επεστράφη κανονικά µε το υπ’αριθµ. 140/2010 γραµµάτιο είσπραξης 

του ∆ηµοτικού Ταµείου. 

 

  

3. 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. 

 

διαπιστώνει την ορθότητα αυτών και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
εξετάσει λεπτοµερώς τα εν λόγω  στοιχεία, να διατυπώσει την κρίση του επ΄ 
αυτών και να εγκρίνει τον απολογισµό του πρώην ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας 
οικ. έτους 2010. 
 
 
 
Β. Προελέγχοντας τον ισολογισµό του πρώην ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας οικ. 
έτους 2010, ο οποίος περιλαµβάνει και στοιχεία που αφορούν τη χρήση 2010, 
ήτοι δεδουλευµένα έσοδα και έξοδα χρήσης 2010, όπως αυτά απεικονίζονται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης καθώς και τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία, αποθέµατα, απαιτήσεις, διαθέσιµα, υποχρεώσεις, µεταβατικούς 
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λογαριασµούς ενεργητικού και παθητικού καθώς και τα ίδια κεφάλαια, όπως 
αυτά εµφαίνονται στον ισολογισµό, διαπιστώνει την ορθότητα αυτών και 
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εξετάσει λεπτοµερώς τα εν λόγω  
στοιχεία, να διατυπώσει την κρίση του επ΄ αυτών και να εγκρίνει τον 
ισολογισµό του πρώην ∆ήµου Νέας Χαλκηδόνας οικ. έτους 2010. 

 
 

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

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  85/2011 
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  
 
Ελένη Σούλα 
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