
 
 

 
 

             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια   1/7/2014  
  
Αριθ. Πρωτ. : 11959 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου & 
∆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. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 95/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Προέλεγχος απολογισµού εσόδων-εξόδων 
του ∆ήµου οικ. έτους 2013». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 1 του µήνα Ιουλίου του έτους 2014, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 11699/16/27-
6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, 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) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Τάφας Ηλίας  4) 
Καβακοπούλου Αγανίκη  και 5) Κουτσάκης Μιχαήλ,  µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος   2) Παΐδας Αδαµάντιος 3)  Κόντος 

Σταύρος  και  4) Πολίτης Σταύρος 
 
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. 11115/19-6-2014 εισήγηση του Τµήµατος 
Ταµείου του ∆ήµου επί του θέµατος :  
 
     Θέµα: «Προέλεγχος ετήσιου λογαριασµού της διαχείρισης  
              
               Οικονοµικού Έτους 2013 ».  
 
    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  14.081.570,14 € 

Έκτακτα ανειδίκευτα 3.982.690,93 € 

Έκτακτα ειδικευµένα 6.422.673,27 € 

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων 24.486.934,34 € 

  
   
Β.  Εισπραχθέντα έσοδα    

Τακτικά  11.928.231,60 € 

Έκτακτα ανειδίκευτα 6.422.673,27 € 

Έκτακτα ειδικευµένα 2.802.258,65 € 

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων 21.153.163,52 € 
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Παραγραφέντα /∆ιαγραφέντα,Εκπτώσεις 

 
 
 
 
 

0,00 € 
     
Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα 3.333.770,82 € 
     
Γ. Χρηµατικό υπόλοιπο   
προηγούµενης χρήσης οικ. Έτους 2012 1.482.072,64 € 

∆. Έξοδα         

Ενταλθέντα        20.631.613,06 

Πληρωθέντα       20.631.613,06 

          

Ε.Χρηµατικό υπόλοιπο µεταφερόµενο στη νέα 
χρήση 2014         

Τακτικά                    259.502,04€ 

Έκτακτα ανειδίκευτα       133.279,89 € 

 'Εκτακτα ειδικευµένα       1.610.841,17 € 

Σύνολο       2.003.623,10 € 

 

2α. Σηµειώθηκε στο σκέλος των ΕΣΟ∆ΩΝ υπέρβαση ποσού στους  

     ακόλουθους Κ.Α.Ε.: 

• 06.00.0111.002  υπέρβαση ποσού    € 1.882,00             
«Έσοδα από καταστήµατα πρώην ιδιοκτησίας ΟΕΚ» από 
4.880,80 σε 6.762,80€      

• 06.00.0311.001 υπέρβαση ποσού    € 44.790,78            
΄΄Τέλη καθαρισµού και φωτισµού’’ από 3.241.000,00 €  σε 
3.285.790,78€  

• 06.00.0415.001 υπέρβαση ποσού   € 5.383,50         
΄΄∆ικαιώµατα από χρήση οστεοφυλακίων΄΄ από 148.000,00€ 
σε 153.383,50€ 

• 06.00.0415.002 υπέρβαση ποσού    € 5.275,00       
΄΄∆ικαιώµατα από χρήση µαρµάρινων οστεοφυλακίων΄΄ από 
153.000,00€ σε 158.275,00€ 

• 06.00.0417.015 υπέρβαση ποσού     € 975,00              ΄΄Τέλη 
καθαριότητας οικογενειακού τάφου΄΄ από 40.000,00€ σε 
40.975,00€ 

• 06.00.0441.001 υπέρβαση ποσού    € 60.165,63                
΄΄Τέλος ακίνητης περιουσίας(παρ.19,άρθρο 24,Ν.2130/93, 
Εκκαθαρίσεις της ∆.Ε.Η. δέκα (10)µηνών) από 430.500,00€ 
σε 490.665,63 

• 06.00.0441.002 υπέρβαση ποσού € 78,14                 
΄΄Εισπράξεις Τ.ΑΠ.ετών 2008-09-10-11-12΄΄από 1.650,00€ 
σε 1.728,14 € 
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• 06.00.0512.001 υπέρβαση ποσού     € 22.311,00                   
΄΄Φόρος ζύθου και οινοπνευµατωδών ποτών (άρθρο 9Ν.∆. 
703/70,άρθρο 84 Β.∆.24-9/20.10.1958)΄΄από 38.100.00€ σε 
60.411,00€ 

• 06.00.0713.001 υπέρβαση ποσού   € 3.290,00                 
΄΄Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
(άρθρο 80,παρ.3 Ν.3463/06 νέος Κ.∆.Κ., άρθρο 25 
Π.∆.410/95)΄΄ από 16.000,00€ σε 19.290,00€ 

• 06.00.0715.001 υπέρβαση ποσού    € 28.564,90                   
΄΄Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆΄’’ από 70.000,00€ σε 
98.564,90€ 

• 06.00.1512.001 υπέρβαση ποσού    € 40.876,12                        
‘’ Πρόστιµα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.’’ από 205.000,00€ σε 
245.876,12 

• 06.00.2111.001 υπέρβαση ποσού € 705,12                        
΄΄Από τέλη καθαριότητας΄΄ από € 685.786,93 σε € 
686.492,05 

• 06.00.2115.001 υπέρβαση ποσού   € 9.321,52                  
΄΄Τακτικά έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας΄΄ από 
77.032,28€ σε 86.353,80€ 

• 06.00.4123.001 υπέρβαση ποσού   € 8.036,84                    
΄΄Φόρος προµηθευτών εργολάβων & ελεύθερων 
επαγγελµατιών ΄΄ από 200.000,00€ σε 208.036,84€ 

 β. Σηµειώθηκε στο σκέλος των ΕΞΟ∆ΩΝ υπέρβαση ποσού στους  

    ακόλουθους Κ.Α.Ε.: 

• 02.00.6056.001        υπέρβαση ποσού          €  30.128,69   

  «Εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ 3%     από 470.631,41€ σε 500.760,10€  
(αφορά λογιστική τακτοποίηση τακτικής κατανοµής) 

• 02.20.6211.001     υπέρβαση ποσού             € 59.138,75 

΄΄Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων΄΄ από 767.000,00€ σε 826.138,75€ (αφορά 
λογιστική τακτοποίηση ∆.Ε.Η.) 

 

3.  Το ποσό της Παγίας Προκαταβολής € 6.000,00 (Χρηµ.Ένταλµα 
139/16.05.2013) που συστάθηκε µε την υπ’αριθµ. 38/2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής στο όνοµα του δηµοτικού υπαλλήλου κ. Πολυταρίδη 
Γεωργίου επεστράφη στο ταµείο του ∆ήµου µε  το υπ’αριθµ. 669/31.12.2013 
γραµµάτιο είσπραξης σύµφωνα µε τις σύννοµες διαδικασίες και απαλλάχθηκε 
κάθε ευθύνης ο αναφερόµενος υπόλογος(αποφ. 172/2013 Οικον.Επιτροπής).    

4(α). Για τα χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής που εκδόθηκαν για 

     αγορά γραµµατοσήµων αποδόθηκαν κανονικά οι λογαριασµοί και  

     απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης η υπόλογος Λεβαντή Εµµανολία σύµφωνα  
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     µε τα ακόλουθα:   

• Χρηµ.Ένταλµα 49/11.04.13, € 5.000 (αποφ.29/13 Οικ.Επιτρ.) 

Αποδόθηκε µε Γραµ.Είσπρ.225/22.05.2013(αποφ.60/13 
Οικ.Επιτρ) 

• Χρηµ.Ένταλµα 489/03.10.2013, € 5.000 (αποφ.102/2013 
οικ..Επιτρ) 

4(β).  Για τα χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής που εκδόθηκαν για  

Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας µοτοποδηλάτων  
(αποφ.103/13Οικον.Επιτροπής αποδόθηκαν κανονικά οι 

      λογαριασµοί και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος Ψαλίδας 
Κωνσταντίνος σύµφωνα µε τα ακόλουθα:   

• Χρηµ.Ένταλµα 1111Α /08.10.2013,€ 
89,00(αποφ.103/2013Οικ.Επιτροπής) 

Αποδόθηκε µε Γραµ.Είσπρ.591/27.11.2013 (αποφ.171/2013 Οικ.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. 

 

Σηµειώνεται ότι στα παραπάνω στοιχεία έχει συµπεριληφθεί το ποσό των 
7.450,00 € 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).   

 

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 και Εξόδων στους 
αναφερόµενους Κ.Α.Ε. για συνολικό  ποσό  € 231.655,55   και     € 89.267,44 
αντίστοιχα. 
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Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 19/2014 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 της 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    οµόφωνα 

 
   Προελέγχοντας τον απολογισµό εσόδων-εξόδων του ενιαίου ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2013 που παρουσιάζει : 
 
1.Περιληπτική κατάσταση οικονοµικής διαχείρισης που αναλύεται ως εξής: 

      

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα    

Τακτικά  14.081.570,14 € 

Έκτακτα ανειδίκευτα 3.982.690,93 € 

Έκτακτα ειδικευµένα 6.422.673,27 € 

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων 24.486.934,34 € 

  
   
Β.  Εισπραχθέντα έσοδα    

Τακτικά  11.928.231,60 € 

Έκτακτα ανειδίκευτα 6.422.673,27 € 

Έκτακτα ειδικευµένα 2.802.258,65 € 

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων 21.153.163,52 € 

 
 
 
 
  
Παραγραφέντα /∆ιαγραφέντα,Εκπτώσεις 

 
 
 
 
 

0,00 € 
     
Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα 3.333.770,82 € 
     
Γ. Χρηµατικό υπόλοιπο   
προηγούµενης χρήσης οικ. Έτους 2012 1.482.072,64 € 

∆. Έξοδα         

Ενταλθέντα        20.631.613,06 

Πληρωθέντα       20.631.613,06 

          

Ε.Χρηµατικό υπόλοιπο µεταφερόµενο στη νέα 
χρήση 2014         

Τακτικά                    259.502,04€ 
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Έκτακτα ανειδίκευτα       133.279,89 € 

 'Εκτακτα ειδικευµένα       1.610.841,17 € 

Σύνολο       2.003.623,10 € 

 

2α. Στο σκέλος των ΕΣΟ∆ΩΝ υπέρβαση ποσού στους ακόλουθους 
Κ.Α.Ε.: 

• 06.00.0111.002  υπέρβαση ποσού    € 1.882,00             
«Έσοδα από καταστήµατα πρώην ιδιοκτησίας ΟΕΚ» από 
4.880,80 σε 6.762,80€      

• 06.00.0311.001 υπέρβαση ποσού    € 44.790,78            
΄΄Τέλη καθαρισµού και φωτισµού’’ από 3.241.000,00 €  σε 
3.285.790,78€  

• 06.00.0415.001 υπέρβαση ποσού   € 5.383,50         
΄΄∆ικαιώµατα από χρήση οστεοφυλακίων΄΄ από 148.000,00€ 
σε 153.383,50€ 

• 06.00.0415.002 υπέρβαση ποσού    € 5.275,00       
΄΄∆ικαιώµατα από χρήση µαρµάρινων οστεοφυλακίων΄΄ από 
153.000,00€ σε 158.275,00€ 

• 06.00.0417.015 υπέρβαση ποσού     € 975,00              ΄΄Τέλη 
καθαριότητας οικογενειακού τάφου΄΄ από 40.000,00€ σε 
40.975,00€ 

• 06.00.0441.001 υπέρβαση ποσού    € 60.165,63                
΄΄Τέλος ακίνητης περιουσίας(παρ.19,άρθρο 24,Ν.2130/93, 
Εκκαθαρίσεις της ∆.Ε.Η. δέκα (10)µηνών) από 430.500,00€ 
σε 490.665,63 

• 06.00.0441.002 υπέρβαση ποσού € 78,14                 
΄΄Εισπράξεις Τ.ΑΠ.ετών 2008-09-10-11-12΄΄από 1.650,00€ 
σε 1.728,14 € 

• 06.00.0512.001 υπέρβαση ποσού     € 22.311,00                   
΄΄Φόρος ζύθου και οινοπνευµατωδών ποτών (άρθρο 9Ν.∆. 
703/70,άρθρο 84 Β.∆.24-9/20.10.1958)΄΄από 38.100.00€ σε 
60.411,00€ 

• 06.00.0713.001 υπέρβαση ποσού   € 3.290,00                 
΄΄Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
(άρθρο 80,παρ.3 Ν.3463/06 νέος Κ.∆.Κ., άρθρο 25 
Π.∆.410/95)΄΄ από 16.000,00€ σε 19.290,00€ 

• 06.00.0715.001 υπέρβαση ποσού    € 28.564,90                   
΄΄Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆΄’’ από 70.000,00€ σε 
98.564,90€ 

• 06.00.1512.001 υπέρβαση ποσού    € 40.876,12                        
‘’ Πρόστιµα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.’’ από 205.000,00€ σε 
245.876,12 
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• 06.00.2111.001 υπέρβαση ποσού € 705,12                        
΄΄Από τέλη καθαριότητας΄΄ από € 685.786,93 σε € 
686.492,05 

• 06.00.2115.001 υπέρβαση ποσού   € 9.321,52                  
΄΄Τακτικά έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας΄΄ από 
77.032,28€ σε 86.353,80€ 

• 06.00.4123.001 υπέρβαση ποσού   € 8.036,84                    
΄΄Φόρος προµηθευτών εργολάβων & ελεύθερων 
επαγγελµατιών ΄΄ από 200.000,00€ σε 208.036,84€ 

 β. Στο σκέλος των ΕΞΟ∆ΩΝ υπέρβαση ποσού στους ακόλουθους 
Κ.Α.Ε.: 

• 02.00.6056.001        υπέρβαση ποσού          €  30.128,69   

  «Εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ 3%     από 470.631,41€ σε 500.760,10€  
(αφορά λογιστική τακτοποίηση τακτικής κατανοµής) 

• 02.20.6211.001     υπέρβαση ποσού             € 59.138,75 

΄΄Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων΄΄ από 767.000,00€ σε 826.138,75€ (αφορά 
λογιστική τακτοποίηση ∆.Ε.Η.) 

 

3.  Το ποσό της Παγίας Προκαταβολής € 6.000,00 (Χρηµ.Ένταλµα 
139/16.05.2013) που συστάθηκε µε την υπ’αριθµ. 38/2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής στο όνοµα του δηµοτικού υπαλλήλου κ. Πολυταρίδη 
Γεωργίου επεστράφη στο ταµείο του ∆ήµου µε  το υπ’αριθµ. 669/31.12.2013 
γραµµάτιο είσπραξης σύµφωνα µε τις σύννοµες διαδικασίες και απαλλάχθηκε 
κάθε ευθύνης ο αναφερόµενος υπόλογος(αποφ. 172/2013 Οικον.Επιτροπής).    

4(α). Για τα χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής που εκδόθηκαν για 

     αγορά γραµµατοσήµων αποδόθηκαν κανονικά οι λογαριασµοί και  

     απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης η υπόλογος Λεβαντή Εµµανολία σύµφωνα  

     µε τα ακόλουθα:   

• Χρηµ.Ένταλµα 49/11.04.13, € 5.000 (αποφ.29/13 Οικ.Επιτρ.) 

Αποδόθηκε µε Γραµ.Είσπρ.225/22.05.2013(αποφ.60/13 
Οικ.Επιτρ) 

• Χρηµ.Ένταλµα 489/03.10.2013, € 5.000 (αποφ.102/2013 
οικ..Επιτρ) 

4(β).  Για τα χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής που εκδόθηκαν για  

Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας µοτοποδηλάτων  
(αποφ.103/13Οικον.Επιτροπής αποδόθηκαν κανονικά οι 

      λογαριασµοί και απαλλάχθηκε κάθε ευθύνης ο υπόλογος Ψαλίδας 
Κωνσταντίνος σύµφωνα µε τα ακόλουθα:   

• Χρηµ.Ένταλµα 1111Α /08.10.2013,€ 
89,00(αποφ.103/2013Οικ.Επιτροπής) 
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Αποδόθηκε µε Γραµ.Είσπρ.591/27.11.2013 (αποφ.171/2013 Οικ.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. 

 

 

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 ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
οικ. έτους 2013. 
 

• Σηµειώνεται ότι στα παραπάνω στοιχεία έχει συµπεριληφθεί το ποσό 
των 7.450,00 € 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)..   

 

• Επισηµαίνεται επίσης ότι στο σκέλος των Εσόδων και Εξόδων και 
στους αναφερόµενους Κ.Α.Ε. σηµειώθηκε υπέρβαση, ως ανωτέρω 
αναλυτικά εκτίθεται, η οποία τίθεται υπόψη του ∆ηµ. Συµβουλίου για 
νοµιµοποίηση. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  95/2014 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.  

 
 

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

             Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Ταµείου 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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