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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 6/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης : 33/2011                                  

 

                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                            

«Κατάρτιση (σύνταξη) του προϋπολογισµού 

εσόδων-εξόδων του ∆ήµου οικ. έτους 2011». 

 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού 

∆ιασποράς (∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 22 του µήνα Μαρτίου του 

έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 2781/6/18-3-

2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαµπου Μπόβου, που 
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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 7) Παπαλουκά Ευτυχία και 8) 

Βαλασσάς Βεργής, µέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Κόντος Σταύρος 
 

ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόµιµα κλητεύθηκε.  

 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 

εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο οµόφωνα η Ο.Ε. 

συµφώνησε να συζητηθεί ως 4ο , είπε :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
 
  Θέτω υπόψη σας σχέδιο του συνταχθέντα προϋπολογισµού Eσόδων και Εξόδων 

του νέου ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. έτους 2011 και εµπεριστατωµένη 

εισηγητική έκθεση επ΄ αυτού που αιτιολογεί πλήρως τα κονδύλια των εσόδων και 

τις πιστώσεις των δαπανών και από τα οποία φαίνεται ότι ο προϋπολογισµός αυτών 

βασίστηκε στα µέχρι τώρα οικονοµικά δεδοµένα του παρελθόντος οικονοµικού 

έτους και στα κατά προσέγγιση υπολογιζόµενα να πραγµατοποιηθούν έσοδα 

τρέχοντος οικ. έτους.  

 

   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 του N. 3463/2006 (∆ηµοτικός & 

Κοινοτικός Κώδικας) «περί κατάρτισης, ψήφισης και δηµοσίευσης του 

προϋπολογισµού», των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1 

του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του άρθρου 267 

του Ν. 3852/2010 (πρόγραµµα Καλλικράτης), τα οριζόµενα στις ΚΥΑ των ΥΠΕΣ και 

Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004 (περί καθορισµού του τύπου των προϋπολογισµών 

των δήµων) και µε αριθ. 3966/24-1-2011 (οδηγίες για την κατάρτιση του 
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προϋπ/σµού 2011) και σε εφαρµογή αυτών συντάξαµε το σχέδιο του ∆ηµοτικού 

Προϋπολογισµού Εσόδων και Εξόδων, οικον. Έτους 2011.  Κατά την σύνταξη του 

σχεδίου αυτού φροντίσαµε ώστε να περιληφθούν στο σκέλος των εσόδων, ποσά τα 

οποία προβλέπονται από την φορολογική νοµοθεσία (Νόµοι 1080/80, 1144/84, 

1828/89, 1900/90 και 2130/93) που διέπει τους ΟΤΑ  και στο σκέλος των Εξόδων 

να καταγραφούν οι δαπάνες εκείνες που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για το 

∆ήµο (υποχρεωτικές δαπάνες), εκείνες που αποσκοπούν στην εκτέλεση βασικών 

έργων στην περιοχή µας και τέλος οι πιστώσεις του προϋπολογισµού για άλλες 

δαπάνες. Τα έξοδα υπολογίστηκαν βάσει των εσόδων ώστε να πετύχουµε τον 

ισοσκελισµό του προϋπολογισµού του έτους 2011, χωρίς κανένα έλλειµµα. 

 

    Επίσης ελήφθη υπόψη και η µε αριθ. πρωτ. 5694/2010 απόφαση του ΥΠΕΣ 

σύµφωνα µε την οποία για το έτος 2011, ετήσιο πρόγραµµα δράσης αποτελεί ο 

οικονοµικός προϋπολογισµός και το συµπεριλαµβανόµενο σε αυτόν Τεχνικό 

Πρόγραµµα. 

   
    Λαµβανοµένων λοιπόν υπόψη όλων των ανωτέρω ο προϋπολογισµός του ∆ήµου 
οικ. έτους 2011 παρουσιάζει τακτικά έσοδα (0) 18.377.800,00 €, έκτακτα έσοδα 
(1) 11.435.905,65 €, έσοδα προηγούµενης χρήσης (2) 1.466.000,42 €,  έσοδα 
παρελθόντων ετών και από δάνεια (3) 7.250.154,82 €, έσοδα από εισπράξεις υπέρ 
δηµοσίου και τρίτων-επιστροφές εν γένει χρηµάτων (4) 1.471.000,00 € και  
χρηµατικό υπόλοιπο Ταµείου στις 31/12/2010 (5) 799.271,97 €   (Σύνολο 
εσόδων  40.800.132,86 € ).     
   
 
   Τα έξοδα έχουν ως εξής : Σύνολο εξόδων 40.564.182,20 €  και αποθεµατικό 
κεφάλαιο 235.950,66 € (Σύνολο εξόδων  40.800.132,86 €).      
   
 
  Κατόπιν αυτών καλείται η Ο.Ε. να καταρτίσει (συντάξει) τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου οικ. έτους 2011, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις και µε τα ως 
άνω εκτεθέντα οικονοµικά δεδοµένα. 
 
 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 

της Ο.Ε., µε τη συµµετοχή και του ∆/ντή Οικονοµικών του ∆ήµου κ. Ι.Λαρδή, κατά 

την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 

6/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να 

αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, κατόπιν διεξοδικής 
και εµπεριστατωµένης συζητήσεως επί συγκεκριµένων κωδικών αριθµών, και αφού 
είδε τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 του ∆.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06), αυτές 
του άρθρου 72 παρ. 1α, των περιπτώσεων δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των 
παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1-9 του άρθρου 266 και 1-2 του 
άρθρου 267 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»),  τα οριζόµενα στις ΚΥΑ των ΥΠΕΣ 
και Οικον. µε αριθ. 7028/3-2-3004  και µε αριθ. 3966/24-1-2011 αντιστοίχως, την 
αριθ. πρωτ. 5694/2010 απόφαση του ΥΠΕΣ και όλα τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

   

ΑΔΑ: 4Α18ΩΗΓ-Θ



 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά πλειοψηφία 

 

   Καταρτίζει (συντάσσει) τον προϋπολογισµό Εσόδων και Εξόδων του ∆ήµου 
Φιλεδελφείας-Χαλκηδόνος οικονοµικού έτους 2011 και διαµορφώνει την 
εισηγητική έκθεση, που εµφανίζει σύνολο εσόδων 40.800.132,86 €,  σύνολο 
εξόδων  40.564.182,20 € και αποθεµατικό κεφάλαιο 235.950,66 € [Σύνολο 
εξόδων  (συµ/νου αποθεµατικού) 40.800.132,86 €].      
     
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) : 
 

1. Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι θα αναπτύξει 
λεπτοµερώς τις θέσεις του κατά την προσεχή Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 

2. Ο κ. Β.Βαλασσάς, θεωρώντας ότι ο προϋπολογισµός κινείται στη βάση µιας 

γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής, σε σχέση και µε τα δηµοτικά τέλη που 

είχε καταψηφίσει, και επιφυλασσόµενος για λεπτοµερή παρουσίαση των 

θέσεών του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  33/2011 

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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