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ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απολογισµού οικονοµικού έτους 2010 του Παγκόσµιου 
Πολιτιστικού Ιδρύµατος Ελληνισµού της ∆ιασποράς «Ανδρέας 
Παπανδρέου» (Π.Π.Ι.Ε.∆.) βάσει της υπ΄αριθµ. 8/2011 Απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού »                               
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 30.03.2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 2968/24.03.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 6/2011) 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: 71 / 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3668/08.04.2011 

∆/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 30.03.2011 
Συνεδρίασης Νο. 7/2011 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 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 32 παρόντες 
και 1 απών, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                                   
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                               Γεωργαµλής Λύσσανδρος                     
Μπόβος Χαράλαµπος               
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη     
Σιµιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
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Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν 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 :  

1. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λ. Γεωργαµλής απέστειλε στο Προεδρείο του ∆.Σ. την 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 3081/29.03.2011 ιδιόχειρη επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι θα 

απουσιάσει από τη σηµερινή συνεδρίαση λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεών του εκτός 

Αθηνών. 

 

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.∆.  

 

Προσελεύσεις : ----- 

Αποχωρήσεις : ------- 
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ΘΕΜΑ 5ο Η.∆. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο Θέµα της Η.∆. και µε βάσει τόσο το υπ΄αρ. 

98/14.03.2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Π.Π.Ι.Ε.∆. όσο και την υπ΄αριθµ. 8/2011 

Απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, ανέφερε προς το Σώµα τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Παγκόσµιο Πολιτιστικό 
Ίδρυµα του Ελληνισµού της ∆ιασποράς (Π.Π.Ι.Ε.∆.)» του ∆ήµου µας, διαβίβασε προς 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το παρακάτω Πρακτικό της υπ΄αριθµ. 8/2011 Απόφασής του 
εν περιλήψει, προκειµένου να λάβουµε σχετική απόφαση. 
 
Η εν λόγω διαβιβασθείσα Απόφαση του ∆.Σ. του Π.Π.Ι.Ε.∆. έχει ως ακολούθως:  
 
Ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. ∆. Κανταρέλης αναφερόµενος στο 2ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εισηγήθηκε  τα εξής:  
 
Η Ταµιακή Υπηρεσία  του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος µε το υπ. αριθµ. πρωτ. 
2442/28-02-11 έγγραφό της διαβιβάζει προς το ∆.Σ. το φάκελο του Απολογισµού του 
Π.Π.Ι.Ε.∆. οικ. έτους 2010 για να κάνει τον προέλεγχό του σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 234, των διατάξεων των παραγράφων 1,2,3,4  του 
άρθρου 163 και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του  άρθρου 240 Ν. 3463/06 
(Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων). 
 
Κατά τον έλεγχο που έκανε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαπίστωσε τα παρακάτω: 
 
Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 
 
Τακτικά  € 112.018,08 
Έκτακτα Ανειδίκευτα                                       €    4.291,92 
Σύνολο Βεβαιωθέντων εσόδων € 116.310,00 

 
 
 
Β. Εισπραχθέντα έσοδα 
 
Τακτικά  € 112.018,08 
Έκτακτα Ανειδίκευτα                                            € 4.291,92 
Σύνολο Εισπραχθέντων εσόδων € 116.310,00 

 
 
 
 ∆ιαγραφέντα έσοδα    
            ------ 
 
 
 Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα 
      -------- 
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Γ. Χρηµατικό Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης οικ. έτους 2009 
    
Τακτικά έσοδα €  636,14 
Έκτακτα ανειδίκευτα                                              € 103,23 

Έκτακτα ειδικευµένα  € 3.754,90 

Σύνολο χρηµατικού υπολοίπου οικ. 
έτους 2009 

€ 4.494,27 

 
 
∆. Έξοδα 
 
Ενταλθέντα  € 108.836,47 
Πληρωθέντα € 108.836,47 
Ακυρωθέντα Χ.Ε. ------- 
Ακυρωθέντα Χ.Ε. Π.Ο.Ε.  ------                                               
Υπόλοιπα προς πληρωµή                 € 0,00                              
 
Ε. Χρηµατικό υπόλοιπο µεταφερόµενο στη νέα χρήση 2011 
 
Τακτικά  € 7.230,60 
Έκτακτα ανειδίκευτα € 982,30 

Έκτακτα ειδικευµένα  € 3.754,90 

Σύνολο € 11.967,80 
 
 
2.  Στον Κ.Α.Ε. των εσόδων  00.2121.001 µε τίτλο ''Χρηµατικό υπόλοιπο 
προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα‘’ υπάρχει υπέρβαση ποσού € 50,00.- η 
οποία προκύπτει από € 53,23.- του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2010  σε € 103,23.-  
 
Στα Χ.Ε. βρίσκονται συνηµµένα τα ελεγχόµενα, υπό του λογιστικού των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, δικαιολογητικά καθώς και αυτά που αφορούν κρατήσεις για τρίτους και 
για το ∆ηµόσιο, δηλ. ασφαλιστικές εισφορές, φόρος εισοδήµατος και το χαρτόσηµο 
που αναλογεί.  
 
Ακολούθησε ευρύς διάλογος µεταξύ των µελών του ∆.Σ. κατά τον οποίο προέκυψαν 
οι εξής διαπιστώσεις: 
 
Ο οικονοµικός απολογισµός όπως αυτός διατυπώνεται σύµφωνα µε το Β.∆./γµα του 
1959 απεικονίζει διαθέσιµο τακτικό ταµειακό υπόλοιπο την 31/12/2010 µε το 
ποσόν των € 8.212,90.- ενώ το ταµειακό υπόλοιπο που προέρχεται από 
ειδικευµένα έσοδα (για την κάλυψη των αναγκών του Μουσείο «Φιλιώς 
Χαϊδεµένου») ανέρχεται στο ποσό των € 3.754,90.- 
 
Όµως κατά την 31/12/2010 το Π.Π.Ι.Ε.∆. όφειλε στους προµηθευτές του και στα 
µέλη του ∆.Σ. το ποσό των € 101.639,12.- (ανεξόφλητα χρηµατικά εντάλµατα και 
µη ενταλµατοποιηµένα τιµολόγια ετών 2009 και 2010) . 
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Έτσι σύµφωνα µε τα πραγµατικά οικονοµικά δεδοµένα, το διαθέσιµο τακτικό  
ταµειακό υπόλοιπο των € 8.212,90.- υπολείπεται κατά ποσόν € 93.426,22.- για να 
καλύψει τις υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν µέχρι την 31/12/2010.  
 
Το ταµειακό υπόλοιπο που προέρχεται από ειδικευµένα έσοδα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µόνο για τις ανάγκες του Μουσείου «Φιλιώς Χαϊδεµένου». 
 
Μετά τα παραπάνω, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων τις  
234, 240  και 163 του Ν.3463/06 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) αποφάσισε: 
 

1. Να εγκρίνει τον Απολογισµό οικ. έτους 2010 που διαβιβάστηκε στο ∆.Σ. από 
την Ταµιακή Υπηρεσία του ∆ήµου µε το υπ΄ αριθµ.  πρωτ. 2442/28-02-11 
έγγραφό της,  

2. να ψηφίσει πίστωση ποσού € 50,00.- επί του Κ.Α.Ε. των εσόδων 00.2121.001 
µε τίτλο '' Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα ‘’ 
και έτσι αυτός διαµορφώνεται από € 53,23 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2010 σε  € 103,23.-,  

3. να διαβιβάσει το σχετικό φάκελο του Απολογισµού 2010 στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για να γνωµοδοτήσει επ’ αυτού και  

4. επιπλέον διατύπωσε τις εξής παρατηρήσεις : Στα Χ.Ε. βρίσκονται συνηµµένα 
τα ελεγχόµενα, υπό του λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων, 
δικαιολογητικά καθώς και αυτά που αφορούν κρατήσεις για τρίτους και για το 
∆ηµόσιο, δηλ. ασφαλιστικές εισφορές, φόρος εισοδήµατος και το χαρτόσηµο 
που αναλογεί. Ο οικονοµικός απολογισµός όπως αυτός διατυπώνεται 
σύµφωνα µε το Β.∆./γµα του 1959 απεικονίζει διαθέσιµο τακτικό  ταµειακό 
υπόλοιπο την 31/12/2010 µε το ποσόν των  € 8.212,90  ενώ το ταµειακό 
υπόλοιπο που προέρχεται από ειδικευµένα έσοδα (για την κάλυψη των 
αναγκών του Μουσείο ‘’Φιλιώ Χαϊδεµένου’’) ανέρχεται στο ποσό των € 
3.754,90. Όµως κατά την 31/12/2010 το Π.Π.Ι.Ε.∆. όφειλε στους 
προµηθευτές του και στα µέλη του ∆.Σ. το ποσό των € 101.639,12 
(ανεξόφλητα χρηµατικά εντάλµατα και µη ενταλµατοποιηµένα τιµολόγια ετών 
2009 και 2010). Έτσι σύµφωνα µε τα πραγµατικά οικονοµικά δεδοµένα το 
διαθέσιµο τακτικό ταµειακό υπόλοιπο των € 8.212,90 υπολείπεται κατά ποσόν 
€ 93.426,22 να καλύψει τις υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν µέχρι την 
31/12/2010. Το ταµειακό υπόλοιπο  που προέρχεται από ειδικευµένα έσοδα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για τις ανάγκες του Μουσείου «Φιλιώ 
Χαϊδεµένου». 

 
  
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των παρατάξεων και διάφοροι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και υπέβαλλαν τις προτάσεις τους, 
οι οποίες αναλυτικά καταγράφονται στα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης. 
 
Κατά της παραπάνω εισήγησης τάχθηκαν, δηλώνοντας ότι θα καταψηφίσουν το θέµα 
ως εισάγεται, τέσσερις ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι οι κ.κ. Β. Βαλασσάς, ∆.-Ε. Γκούµα. 
Στ. Πολίτης και Αθ.-Κλ. Μάλλιος 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, το 
σκεπτικό της υπ΄αριθµ. 8/2011 διαβιβασθείσας σ΄αυτό Απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Π.Π.Ι.Ε.∆. µε τα απολογιστικά στοιχεία του Ιδρύµατος για το έτος 
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2010, και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 
65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(28 ΥΠΕΡ και επιπλέον 1 ψήφος υπέρ από την Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Ν. Φιλαδέλφειας, 4 ΚΑΤΑ,  1 ΑΠΩΝ) 

 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, την υπ΄αρ. 8/2011 διαβιβασθείσα Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Παγκόσµιου Πολιτιστικού Ιδρύµατος του Ελληνισµού της ∆ιασποράς (Π.Π.Ι.Ε.∆.) 
«Ανδρέας Παπανδρέου» και εγκρίνει τον Απολογισµό οικονοµικού έτους 2010 του εν 
λόγω Ιδρύµατος. 
   
2. Ειδικότερα εγκρίνει τους παρακάτω απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων 
οικονοµικού έτους 2010: 
 
Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 
 
Τακτικά  € 112.018,08 
Έκτακτα Ανειδίκευτα                                      €       4.291,92 
Σύνολο Βεβαιωθέντων εσόδων € 116.310,00 

 
 
 
Β. Εισπραχθέντα έσοδα 
 
Τακτικά  € 112.018,08 
Έκτακτα Ανειδίκευτα                                       € 4.291,92 
Σύνολο Εισπραχθέντων εσόδων € 116.310,00 

 
 
 ∆ιαγραφέντα έσοδα    
            ------ 
 
 Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα 
       ------- 
 
Γ. Χρηµατικό Υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης οικ. έτους 2009 
    
Τακτικά έσοδα €  636,14 
Έκτακτα ανειδίκευτα                                              € 103,23 

Έκτακτα ειδικευµένα  € 3.754,90 

Σύνολο χρηµατικού υπολοίπου οικ. 
έτους 2009 

€ 4.494,27 
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∆. Έξοδα 
 
Ενταλθέντα  € 108.836,47 
Πληρωθέντα € 108.836,47 
Ακυρωθέντα Χ.Ε.                                           ------- 
Ακυρωθέντα Χ.Ε. Π.Ο.Ε.                                           ------                                               
Υπόλοιπα προς πληρωµή                 € 0,00                              
 
Ε. Χρηµατικό υπόλοιπο µεταφερόµενο στη νέα χρήση 2011 
 
Τακτικά  € 7.230,60 
Έκτακτα ανειδίκευτα € 982,30 

Έκτακτα ειδικευµένα  € 3.754,90 

Σύνολο € 11.967,80 
 
 
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού € 50,00.- επί του Κ.Α.Ε. των εσόδων 00.2121.001 µε 
τίτλο «Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα» και έτσι 
αυτός διαµορφώνεται από € 53,23.- του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2010, σε € 103,23.-  

 
4. ∆ιατυπώνει τις παρακάτω παρατηρήσεις: 
 
Στα Χ.Ε. βρίσκονται συνηµµένα τα ελεγχόµενα, υπό του λογιστικού των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, δικαιολογητικά καθώς και αυτά που αφορούν κρατήσεις για τρίτους και 
για το ∆ηµόσιο, δηλ. ασφαλιστικές εισφορές, φόρος εισοδήµατος και το χαρτόσηµο 
που αναλογεί.  
Ο οικονοµικός απολογισµός όπως αυτός διατυπώνεται σύµφωνα µε το Βασιλικό 
∆ιάταγµα του 1959 απεικονίζει διαθέσιµο τακτικό ταµειακό υπόλοιπο την 31/12/2010 
µε το ποσόν των € 8.212,90.- ενώ το ταµειακό υπόλοιπο που προέρχεται από 
ειδικευµένα έσοδα (για την κάλυψη των αναγκών του Μουσείο «Φιλιώ Χαϊδεµένου») 
ανέρχεται στο ποσό των € 3.754,90.- 
Όµως κατά την 31/12/2010 το Π.Π.Ι.Ε.∆. όφειλε στους προµηθευτές του και στα 
µέλη του ∆.Σ. το ποσό των € 101.639,12.- (ανεξόφλητα χρηµατικά εντάλµατα και µη 
ενταλµατοποιηµένα τιµολόγια ετών 2009 και 2010). 
 
Έτσι σύµφωνα µε τα πραγµατικά οικονοµικά δεδοµένα, το διαθέσιµο τακτικό 
ταµειακό υπόλοιπο των € 8.212,90.- υπολείπεται κατά ποσόν € 93.426,22.- για να 
καλύψει τις υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν µέχρι την 31/12/2010.  
Το ταµειακό υπόλοιπο που προέρχεται από ειδικευµένα έσοδα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µόνο για τις ανάγκες του Μουσείου «Φιλιώ Χαϊδεµένου». 
 
 
5. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 71/ 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.     

ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩΗΓ-2



 9 

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

            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                         ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσµά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
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∆ερµανούτσου ∆ήµητρα, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας 

 
Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                  
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                             Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη 
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                
                                                                    
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ  
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση:  

- Π.Π.Ι.Ε.∆. 
- Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας ∆ήµου 
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