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ΘΕΜΑ: «Έγκριση τριµηνιαίου Απολογισµού Εσόδων-Εξόδων ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για το διάστηµα από 01.04.2011 έως και 
30.06.2011 κατόπιν διαβιβασθείσας Αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου»  
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στον ανοικτό αίθριο χώρο του «Πολυχώρου» της οδού ∆ροσίνη που 
βρίσκεται στο Μεσαίο Κουκλάκι στη Ν. Χαλκηδόνα, σήµερα στις 21.07.2011, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ., ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 8308/15.07.2011 
έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 13/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή 
Χρ. Γρετζελιά, 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 ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 

 

 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 166/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8740 / 25.07.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 21.07.2011 
Συνεδρίασης Νο. 15/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µόνιµη 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 13 παρόντες 
και 10 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                     Νικολόπουλος Φώτης             
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                              Καραβίας Γεώργιος 
Μπόβος Χαράλαµπος                     Γραµµένος Σπυρίδων 
Παπανίκα Αικατερίνη                                                 Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κότσιρας Παύλος                                                        Κόντος Σταύρος 
Παϊδας Αδαµάντιος                      Κοσµά Σταυρούλα  
Χωρινός Ζαχαρίας                                                       Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη         Πλάτανος Ελευθέριος  
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                 Βαλασσάς Βεργής 
Παπαλουκά Ευτυχία            Πολίτης Σταύρος  
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
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 Κοπελούσος Χρήστος 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απούσες τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

Οι 10 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης ήτοι οι κ.κ. 

Φώτης Νικολόπουλος, Καραβίας Γεώργιος, Γραµµένος Σπυρίδων, Κοσκολέτος Σωτήριος, 

Κόντος Σταύρος, Κοσµά Σταυρούλα, Λύσσανδρος Γεωργαµλής, Πλάτανος Ελευθέριος, 

Βαλασσάς Βεργής και Πολίτης Σταύρος, απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει 

σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Οι επικεφαλείς 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.∆.  

 

Αποχωρήσεις :  

1. Κατά το τέλος της συζήτησης του 2ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Αθανάσιος-Κλεοµένης Μάλλιος.  
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3o ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 3Ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάσει την υπ΄αρ. 86/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου (αρ. 
πρωτ. εγγράφου 8585/20.07.2011), ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας διαβίβασε απόσπασµα πρακτικών από την 
υπ΄αρ. 86/2011 Απόφασή της, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 

«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 : 86/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                            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 1/4-30/6/2011, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1β του Ν. 3852/10». 
 

 
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 :      

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 
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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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
                                                            
   ΘΕΜΑ: Υποβολή λογαριασµών Εσόδων – Εξόδων  
 

Σας υποβάλλουµε το τριµηνιαίο απολογισµό εσόδων – εξόδων του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος από 01/04/2011 έως 30/06/2011 στο οποίο εµφανίζονται 
κατ' είδος τα βεβαιωθέντα έσοδα, τα έσοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά  τη 
διάρκεια της εν λόγω περιόδου, καθώς και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα, βάσει 
του αρθρ. 48 Β.∆. 15/6/1959 και αρθρ. 72 παρ.1β Ν.3852/2010. 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/04/2011 έως 30/06/2011 & συνολικά 
από 01/01/2011 έως 30/06/2011 έχει ως εξής: 

 
                                                       Τρίµηνο                          Σύνολο     

                                                    01/04/2011 -30/06/2011       01/01/2011 – 30/06/2011 
Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 
      1. Τακτικά  έσοδα                                     €   4.906.705,74              €   9.255.458,00                                                                 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα                    €      112.444,17              €   1.175.456,40                                            
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα                    €      678.851,29              €    1.364.700,84  
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων                    €   5.698.001,20          €  11.795.615,24                                                
 
Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 
      1. Τακτικά έσοδα                                 €   4.902.640,66                   €    7.891.799,54                                                                 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα              €      112.535,5                     €       239.985,62                                           
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα              €      678.851,29                   €    1.364.700,84                                          

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων      €   5.694.027,47                  €    9.496.486,00                           
Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα           €          3.973,73                    €    2.299.129,24     
  
Γ. Έξοδα: 
      1. Ενταλθέντα                                    €   4.590.962,92                    €    7.554.481,64                                                                      

2. Προπληρωθέντα                             €          4.000,00                   €           8.000,00   
    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα)        €          4.000,00                   €           8.000,00         
3. Πληρωθέντα                                 €   4.536.349,39                   €    7.134.678,39                       
4. Υπόλοιπα προς πληρωµή                €        58.613,53                   €       427.803,25        

                                                                                                                       
∆. Χρηµατικό υπόλοιπο  στις 30/06/2011                                                 
      1.   Τακτικά                                                     €     1.047.257,93                                                                         
      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα                                   €        187.597,71                                                    
      3.   Έκτακτα ειδικευµένα                                   €     1.126.951,97                                                     
Σύνολο                                                                    €     2.361.807,61                                                                                      
 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι µε την υπάρχουσα οικονοµική κατάσταση δεν είναι 
εφικτό να εφαρµόσουµε το αρθ. 24 του Ν. 1080/80 σύµφωνα µε το οποίο: " Προς 
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διασφάλισιν της κανονικής καταβολής των αποδοχών των δηµοτικών υπαλλήλων και 
συνταξιούχων, παρακρατείται υπ΄ ευθύνη του προϊσταµένου του οικείου Ταµείου, εκ 
των κατά την διάρκειαν του οικονοµικού έτους εισπραττοµένων εσόδων εκάστου 
δήµου, των µη νόµω διατιθεµένων δι΄ ειδικούς σκοπούς, ποσόν αντιστοιχούν προς 
τας αποδοχάς και συντάξεις ενός διµήνου των υπαλλήλων και συνταξιούχων αυτών, 
όπερ χρησιµοποιείται αποκλειστικώς δια την πληρωµήν των αποδοχών και συντάξεων 
και ανανεούται διαρκώς εκ των εν τω µεταξύ εισπραττοµένων εσόδων".  
                                                                    
Παρακαλώ να λάβετε απόφαση για τον τριµηνιαίο απολογισµό εσόδων – εξόδων  
από 01/04/2011 έως 30/06/2011. 
 
                                    
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 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, είδε τις διατάξεις του άρθρου 
72 παρ. 1β του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 48 Β.∆. 15/6/1959 και όλα τα στοιχεία 
που τέθηκαν υπόψη της, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία να Εγκρίνει τους 
υποβαλλόµενους  λογαριασµούς Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της  Χρονικής 
Περιόδου 01/04/2011 – 30/6/2011 του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος,  ως 
έχουν : 
 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/04/2011 έως 30/06/2011 & συνολικά 
από 01/01/2011 έως 30/06/2011 έχει ως εξής: 

 
                                    Τρίµηνο                                              Σύνολο     

                                 01/04/2011 -30/06/2011             01/01/2011 – 30/06/2011 
 
Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 
      1. Τακτικά  έσοδα                   €   4.906.705,74                     €    9.255.458,00                                                                 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €      112.444,17                     €    1.175.456,40                                            
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €      678.851,29                     €    1.364.700,84  
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων €   5.698.001,20                  €  11.795.615,24                                                
 
Β. Εισπραχθέντα έσοδα 
      1. Τακτικά έσοδα                      €   4.902.640,66                     €    7.891.799,54                                                                 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα    €      112.535,5                     €       239.985,62                                           
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα   €      678.851,29                     €    1.364.700,84                                          

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων  €   5.694.027,47           €    9.496.486,00                           
 
Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα    €    3.973,73                   €    2.299.129,24     
  
Γ. Έξοδα: 
       1. Ενταλθέντα                      €   4.590.962,92                    €    7.554.481,64                                                                      

2. Προπληρωθέντα                €          4.000,00                   €           8.000,00   
    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €     4.000,00                   €           8.000,00         
3. Πληρωθέντα                       €   4.536.349,39                   €    7.134.678,39                       
4. Υπόλοιπα προς πληρωµή      €        58.613,53                   €       427.803,25        
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∆. Χρηµατικό υπόλοιπο  στις 30/06/2011                                                 
      1.   Τακτικά                                          €     1.047.257,93                                                                         
      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα                        €        187.597,71                                                    
      3.   Έκτακτα ειδικευµένα                       €     1.126.951,97    
                                                  
Σύνολο                                                       €     2.361.807,61                                                                                      
 
 
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, δεδοµένου ότι δεν είχε ψηφίσει και τον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
οικ. έτους 2011. 
 
Η κα Π.Μαυράκη-Φίλου υπερψήφισε την τριµηνιαία έκθεση για την κατάσταση 
εσόδων και εξόδων του ∆ήµου, διατυπώνοντας επ΄ αυτής τις εξής παρατηρήσεις και 
επισηµάνσεις : 
 
Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
 Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της οικον. Υπηρεσίας του ∆ήµου σε σχέση 
µε την Οικον. ∆ιαχείριση χρονικού διαστήµατος από 1/4/2011-30/6/2011 και 
συνολικά από 1/1/2011-30/6/2011 έχω να πω τα εξής: 
 Ο ∆ήµος κατά το Α εξάµηνο του τρέχοντος έτους βεβαίωσε 11 .795.615, 24€ 
και εισέπραξε 9.496.486€ δηλ. εισέπραξε 2.299.129,24€ λιγότερα από όσα βεβαίωσε. 
 Όπως διαπιστώνουµε λοιπόν, η κατάσταση για το ∆ήµο είναι πολύ σοβαρή, 
γιατί εάν και κατά το Β εξάµηνο δηλ. µέχρι τέλος του έτους εισπραχθεί το ίδιο ποσό, 
δηλ. 9.496.486,00€ τα έσοδα για όλο το έτος δεν θα ξεπεράσουν τα 19.000.000€ 
ενώ τα έσοδα που προϋπολογίστηκαν για το 2011 µε τον προϋπολογισµό, είναι 
40.800.132, 86€. (απόκλιση πάνω από 50% του προϋπολογισµού) 
 Θα πρέπει λοιπόν να δούµε, µε ποιο τρόπο θα αντιµετωπίσει ο δήµος τη 
διαφορά των 20.000.000€ µεταξύ εσόδων και εξόδων του 2011 και για ποιο λόγο 
υπάρχει τόσο µεγάλη απόκλιση.  
 Αν ενθυµείστε, το Φεβρουάριο που εγκρίναµε την αναπροσαρµογή των 
συντελεστών καθαριότητος-φωτισµού και δηµοτικού φόρου για το τρέχον έτος, είχα 
επισηµάνει ότι υπάρχει µικρή διαφορά µεταξύ των τετραγωνικών µέτρων του πρώην 
∆ήµου Ν. Φιλαδ/φειας µε του πρώην ∆ήµου της Ν. Χαλκηδ/νος (µόνο 50.000 τµ.) και 
πρότεινα τότε να γίνουν εκ νέου έλεγχοι ώστε ο ∆ήµος να αυξήσει τα έσοδά του από 
τα ανταποδοτικά τέλη. 
 Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε, ότι το µήνα Οκτώβριο, ο ∆ήµος θα βρεθεί προ 
αδιεξόδου, αφού από το νόµο επιβάλλεται να εξοµοιωθούν οι διαφορετικοί 
συντελεστές των τελών που υπάρχουν µεταξύ Ν. Φιλαδ/φειας και Ν. Χαλκηδ/νας. 
 Προτείνω λοιπόν, η αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, να κινηθεί 
άµεσα προς το σκοπό αυτό – όπως προβλέπεται από το Νόµο 25/1975- προκειµένου 
να µην αναγκάζεται ο ∆ήµος συνεχώς να επιβαρύνει τους κατοίκους µε αυξήσεις των 
τελών. 
 Άλλωστε, από καιρού εις καιρόν, ακούµε ότι τα αυτοκίνητα καθαριότητας είναι 
ακινητοποιηµένα ελλείψει χρηµάτων για αγορά ανταλλακτικών, ότι δεν µπορούµε να 
εξοφλήσουµε τους προµηθευτές κλπ. 
 Με το σκεπτικό λοιπόν αυτό που προανέφερα, θα πρέπει όλες οι ∆ηµοτικές 
Παρατάξεις να συµφωνήσουµε και να προτείνουµε ο ∆ήµος να ακολουθήσει τη 
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διαδικασία των ελέγχων, γιατί στο µέλλον ο ∆ήµος θα αντιµετωπίσει σοβαρά 
οικονοµικά προβλήµατα. 
 Παράλληλα θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί για την εξεύρεση και άλλων 
πόρων από διαφηµιστικές πινακίδες, από διαφηµιστικά φειγ βολάν  και από άλλα 
έσοδα που προβλέπει ο νόµος για τους ∆ήµους (τέλη χρήσεως πεζοδροµίων από 
καφετέριες κλπ.) 
 Εξάλλου όλα αυτά που προτείνω αναφέρονται λεπτοµερώς στην έκθεση 
απογραφής της 1/1/2011 που συντάχθηκε από την επιτροπή απογραφής και 
εγκρίθηκε στις 7/6/2011 από την Οικονοµική Επιτροπή µας. Στην συνεδρίαση αυτή, 
όπως θα ενθυµίστε, επεσήµανα τις υποδείξεις της επιτροπής απογραφής όσων αφορά 
την έγκαιρη και ορθή βεβαίωση των εσόδων, και γενικά την εξεύρεση τρόπων για τη 
λειτουργία ενός επαρκούς συστήµατος διαχειριστικής και λογιστικής παρακολούθησης 
των εσόδων του ∆ήµου. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 Εσείς, ως αρµόδιος Αντιδήµαρχος επί των Οικονοµικών, επιβάλλεται να 
ενεργήσετε άµεσα µε συγκεκριµένο πλάνο ώστε να αυξηθούν τα έσοδά µας από όλες 
τις πηγές για να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις του ∆ήµου». 
  
 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις 
τους. 
     
Ειδικότερα µίλησε ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κος Χαρ. Μπόβος, ο οποίος 
ανέπτυξε το θέµα διεξοδικά. 
 
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κος Χαρ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος ο οποίος 
στηλίτευσε τον εξαιρετικά χαµηλό ρυθµό είσπραξης των εσόδων από πλευράς ∆ήµου 
και δήλωσε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει το εν λόγω θέµα. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
Κατά της πρότασης αυτής τάχθηκαν οι εξής τέσσερις (4) δηµοτικοί σύµβουλοι, οι κ.κ. 
Χαρ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ιωάννης Τοµπούλογλου, Χρ. Κοπελούσος και 
∆ανάη-Εύα Γκούµα (από την Αντιπολίτευση). 
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

- όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
- την υπ΄αριθµ. 86/2011 διαβιβασθείσα Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου, 
- τις διατάξεις του Βασιλικού ∆ιατάγµατος 17/5-15.06.1959 «περί Οικονοµικής 

∆ιοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
 
και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 
και 69 του Ν. 3852/2010  

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΩΗΓ-ΑΞ7



 9 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(18 ΥΠΕΡ, 4 ΚΑΤΑ, 11 ΑΠΟΝΤΕΣ) 
 
 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, την υποβληθείσα από την Οικονοµική Επιτροπή τριµηνιαία Έκθεση 
κατάστασης εσόδων-εξόδων του ∆ήµου για το β΄τρίµηνο του 2011, ήτοι για το 
διάστηµα από 01.04.2011 έως και 30.06.2011, η οποία έχει ως εξής: 
 

                                                          Τρίµηνο                          Σύνολο     
                                                    01/04/2011 -30/06/2011       01/01/2011 – 30/06/2011 
Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 
      1. Τακτικά  έσοδα                                     €   4.906.705,74              €   9.255.458,00                                                                 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα                    €      112.444,17              €   1.175.456,40                                            
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα                    €      678.851,29              €    1.364.700,84  
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων                    €   5.698.001,20          €  11.795.615,24                                                
 
Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 
      1. Τακτικά έσοδα                                 €   4.902.640,66                   €    7.891.799,54                                                                 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα              €      112.535,5                     €       239.985,62                                           
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα              €      678.851,29                   €    1.364.700,84                                          

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων      €   5.694.027,47                  €    9.496.486,00                           
Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα           €          3.973,73                    €    2.299.129,24     
  
Γ. Έξοδα: 
      1. Ενταλθέντα                                    €   4.590.962,92                    €    7.554.481,64                                                                      

2. Προπληρωθέντα                             €          4.000,00                   €           8.000,00   
    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα)        €          4.000,00                   €           8.000,00         
3. Πληρωθέντα                                 €   4.536.349,39                   €    7.134.678,39                       
4. Υπόλοιπα προς πληρωµή                €        58.613,53                   €       427.803,25        

                                                                                                                       
∆. Χρηµατικό υπόλοιπο  στις 30/06/2011                                                 
      1.   Τακτικά                                                     €     1.047.257,93                                                                         
      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα                                   €        187.597,71                                                    
      3.   Έκτακτα ειδικευµένα                                   €     1.126.951,97                                                     
Σύνολο                                                                    €     2.361.807,61                                                                                      
 
 
2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί τόσο στην Εφηµερίδα της Υπηρεσίας στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, όσο και στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια».  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 166/ 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Κοπελούσος Χρήστος 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή :  
- Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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