ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 31 Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 34039/26.8.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε
Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρούλακη – Λιάπη Μαρία, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος,
6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου Ευαγγελία, 9. Βιδάλης
Παναγιώτης, 10. Νικηφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13.
Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 14. Χατζηδάκης Γεώργιος, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Γιαννάκης Χρήστος,
17. Καλλαρύτης Χρήστος, 18. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 19. Αντζινάς Ιωάννης, 20. Κυριακουλέας Παύλος, 21.
Κοντονίκας Αλέξανδρος, 22. Βασιλείου Ανδρέας, 23. Σερέτη Χριστίνα, 24. Καπίρη Ελένη, 25. Αναγνώστου
Ιωάννης, 26. Ευσταθίου Αναστάσιος, 27. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 28. Αραμπατζής Γαβριήλ, 29.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, 30. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 31. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 32. Μπενάς Γεώργιος,
33. Πούλος Ιωάννης, 34. Πίκουλα Αργυρώ, 35. Κοκοτίνης Χρήστος και 36. Σόφης Γεώργιος, ότι οι κ.κ. 1.
Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 4. Τσατσούλη Αναστασία
και 5. Πατσαβός Παναγιώτης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος
Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 303/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση απολογισμού χρηματικής διαχείρισης του Δήμου, οικονομικού έτους 2010.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος, που εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου την 169/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:
Η προϊσταμένη της ταμειακής υπηρεσίας, κ. Κουβελέτσου, η οποία εισηγήθηκε την εκτός ημερησίας
διατάξεως συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη του Σώματος τα απολογιστικά στοιχεία της ταμειακής διαχείρισης
του έτους 2010 που συνοπτικά έχουν ως εξής:
Τα έσοδα ανέρχονται σε : 33.256.165,28 €
Τα έξοδα ανέρχονται σε : 32.651.838,48 €
Το χρηματικό υπόλοιπο σε

:

604.326,80 €

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής κ. Ιωάννης Νικηφόρος, προκειμένου
να ενημερώσει τα μέλη της με την ιδιότητά του ως Αντιδήμαρχος προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών, ο
οποίος παρατήρησε τα παρακάτω:
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1.

Η σημερινή διαδικασία γίνεται κατ’ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 72 του νόμου 3852/2010

(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και συγκεκριμένα της περίπτωσης γ της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις οποίες «η οικονομική
επιτροπή προελέγχει τον απολογισμό» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 163 του νόμου 3463/2006
(ΔΔΚ) σύμφωνα με τις οποίες:
ΑΡΘΡΟ 163 ν. 3463/2006 - Απολογισμός - Ισολογισμός Δήμων.
1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του
δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2
του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν
γίνει,

ως

προς

τα

πρόσωπα

εκείνων

που

ενεργούν

την

ταμειακή

υπηρεσία.

2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει
και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου
για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα
αποτελέσματα

χρήσεως,

μαζί

με

έκθεσή

της

στο

δημοτικό

συμβούλιο.

3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο,
ελέγχονται

από

έναν

ορκωτό

ελεγκτή

-

λογιστή.

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον αναπληρωτή του
μέχρι

το

τέλος

Οκτωβρίου

του

έτους

αυτού.

Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού,
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου,
εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών,
οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο
πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το
κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό,
λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που
αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων
του

ισολογισμού

ή

των

αποτελεσμάτων

χρήσεως.

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και
έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας,
επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον
ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη
του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά
με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των
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οικονομικών

υπηρεσιών

του

Δήμου.

Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και
παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό
ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη
απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική
συνεδρίαση.
Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή -λογιστή από τη συνεδρίαση
στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή

που

δεν

προσήλθε,

από

επόμενο

έλεγχο

στο

Δήμο.

5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή
-λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄),
όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η
πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του
ανακοινώνεται

στον

Γενικό

Γραμματέα

της

Περιφέρειας.

Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα
διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα
της

Περιφέρειας.

6. Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και
του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το
δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν
υπάρχει,

σε

εφημερίδα

η

οποία

εκδίδεται

στα

όρια

του

νομού

που

εδρεύει

ο

Δήμος.

Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα προς δημοσίευση στοιχεία του
απολογισμού.
7. Οι Δήμοι, οι οποίοι δεν υποχρεούνται κατά το νόμο στην εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου,
συντάσσουν στη λήξη κάθε οικονομικού έτους οικονομική κατάσταση, στην οποία εμφανίζονται οι
απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ.2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα
στοιχεία

της

οικονομικής

κατάστασης

αυτής.

Σύνοψη της οικονομικής κατάστασης δημοσιεύεται μαζί με τον απολογισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία
της

παραγράφου

6

του

άρθρου

αυτού.

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν προαιρετικά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με
τις διατάξεις του π.δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α΄) δεν υποχρεούνται στη σύνταξη της οικονομικής κατάστασης
της παρούσας παραγράφου, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 42 και 43 του ΒΔ/5-15-6/1959
που ορίζουν τα εξής:
Άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15-6/1959
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1. Ο απολογισμός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το ονοματεπώνυμον του δημάρχου και ταμίου
μετά προσδιορισμού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ'όλον το
έτος, εν τω κυρίω δε σώματι εμφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων και άρθρων του
προϋπολογισμού.
α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα εισπρακτέα.
β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονομικού έτους δι' ειδικών
αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου χορηγηθείσας αναπληρωματικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, τα
ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και
τα υπόλοιπα πληρωτέα.
Άρθρο 43 του ΒΔ 17/5-15-6/1959
1. Η τελική κατάστασις του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει: α')το χρηματικόν υπόλοιπον του
προηγουμένου έτους,
β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω,
γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω,
δ')τας πληρωμάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω,
ε')τας πληρωμάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και
στ') το χρηματικόν υπόλοιπον.
2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την μεταφοράν του χρηματικού
υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.»
2. Στα πλαίσια των παραπάνω διατάξεων και υποχρεώσεων, υποβλήθηκαν στην Οικονομική

Επιτροπή από

την εισηγήτρια πίνακες με τα απολογιστικά στοιχεία της ταμειακής διαχείρισης του Δήμου για το οικονομικό έτος
2010.
3. Όπως όλοι γνωρίζουμε την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης της ελεγχόμενης χρήσης την

είχε

η

απελθούσα δημοτική αρχή και για το λόγο αυτό πιστεύω ότι η όποια απόφαση εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
θα πρέπει να εκφραστεί με την επιφύλαξη τυχόν ύπαρξης στοιχείων, πράξεων και παραλήψεων για τα οποία η
παρούσα δημοτική αρχή δεν ενημερώθηκε και δεν έλαβε γνώση. Η επιφύλαξη βέβαια δεν θα πρέπει να αφορά στις
οικονομικές πράξεις οι οποίες είχαν υπαχθεί σε προληπτικό έλεγχο, αλλά σε τυχόν προβλήματα, που θα αναδειχθούν
από κατασταλτικό έλεγχο ή έλεγχο άλλης αρμόδιας αρχής, για τις λοιπές εκτός προληπτικού ελέγχου οικονομικές
πράξεις.
4. Τα απολογιστικά στοιχεία της ταμειακής υπηρεσίας επαληθεύονται από τα στοιχεία του διπλογραφικού
τηρούμενου λογιστικού συστήματος. Η πιστή εφαρμογή βέβαια των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού, πέρα από τη
διαβεβαίωση της προς τούτο υπεύθυνης της ταμειακής υπηρεσίας, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί μόνο από αρμόδια
ελεγκτική αρχή,
Ακολούθως το λόγο έλαβαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τα οποία αναλυτικά εξέφρασαν τις
απόψεις τους και τοποθετήθηκαν επί του θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ύστερα από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών της και λαμβάνοντας υπόψη:
4

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(Ν.3463/06) και των άρθρων 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, τον ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές
καταστάσεις που πρότεινε με την υπ’ αριθ. 134/2011 απόφασή της
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος.
2. Καταρτίζει την έκθεση και τον απολογιστικό πίνακα ταμιακής διαχείρισης έτους 2010 σύμφωνα με
οικονομικά στοιχεία της ταμιακής υπηρεσίας ως εξής:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010
1. ΕΣΟΔΑ
A/A

Κ.Α.

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2010
1

01

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

196.286,01

2

02

Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

63.319,40

3

03

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη

6.322.429,84

4

04

Έσοδα από λοιπά δικαιώματα

1.915.113,53

5

05

Φόροι – Εισφορές

6

06

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες

7

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

671.803,49
582.854,57
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0

1.

13.321.262,02
23.073.068,86

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2010

1

11

Έσοδα από εκποίηση περιουσίας

0,00

2

12

Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη

1.864.602,13

3

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

2.145.548,41

4

14

Δωρεές-κληρονομιές

5

15

Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παραβάσεις

6

16

Λοιπ’α έκτακτα έσοδα

0,00
319.071,38
9.902,40
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1

2.

4.339.124,32

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

1

21

Τακτικά

492.023,64

2

22

Έκτακτα

10.538,68
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2

3.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

1

31

Εισπράξεις από δάνεια

2

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα

0,00
67.520,29
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3

4.

5

502.562,32

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

67.520,29

1

41

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων

2

42

Επιστροφές χρημάτων

3.908.028,53
405.725,78
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4

5.

4.313.755,31

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

960.134,18
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2010

960.134,18
33.256.165,28

2.ΕΞΟΔΑ
A/A

Κ.Α.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1

00 Γενικές υπηρεσίες

2

10 Οικονομικές υπηρεσίες

2.543.383,71

3

15 Υπηρεσίες πολιτισμού – αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής

1.619.119,95

4

20 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

5.050.559,40

5

30 Υπηρεσίες τεχνικών έργων

2.024.887,69

6

35 Υπηρεσίες πρασίνου

2.709.312,86

7

45 Υπηρεσίες Νεκροταφείου

278.572,12

8

50 Δημοτική Αστυνομία

420.997,61

9

8 Προβλέψεις

10

9 Αποθεματικό

10.035.180,39

7.969.824,75
0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

32.651.838,48

3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

33.256.165,28

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

32.651.838,48

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

604.326,80

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

445.272,79

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1.623,82

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

157.430,19

ΣΥΝΟΛΟ

604.326,80

5. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Τα ποσά των παγίων προκαταβολών που συστάθηκαν με απόφαση της ΔΕ, επεστράφησαν
στο ταμείο του Δήμου σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες και απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι.
6. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
6

Για τα εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν αποδόθηκαν οι κανονικά οι λογαριασμοί και
απαλλάχθηκα κάθε ευθύνης οι υπόλογοι.
3. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη τελικής απόφασης
Ο προέλεγχος του οικονομικού απολογισμού ασκείται από την παρούσα διοίκηση ως τυπική διαδικασία
και υποχρέωσης λόγω καθολικής διαδοχής στη διοίκηση, ανεπιφύλακτα μεν για τις οικονομικές πράξεις που
υπήχθησαν σε προληπτικό έλεγχο με επιφύλαξη δε για τις υπόλοιπες εκτός ελέγχου οικονομικές πράξεις.
και το κάλεσε να αποφασίσει σχετικά.
Ακολούθως το λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των παρατάξεων και δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι
τοποθετήθηκαν επί του θέματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
ύστερα από διεξοδική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, του
άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) καθώς και των άρθρων 42 και 43 του Β.Δ. 17/5-15-6/1959
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη και Πίκουλα και απεχόντων των κ.κ. Μαργαρώνη, Λαγκαδινού και Σόφη)
1. Αποδέχεται την υπ’ αριθ. 169/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε όλα της τα σημεία
2. Εγκρίνει τον απολογισμό χρηματικής διαχείρισης του Δήμου κατά το οικονομικό έτος 2010 όπως
ακολουθεί:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010
1. ΕΣΟΔΑ
A/A

Κ.Α.

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2010
1

01

Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

196.286,01

2

02

Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

63.319,40

3

03

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη

6.322.429,84

4

04

Έσοδα από λοιπά δικαιώματα

1.915.113,53

5

05

Φόροι – Εισφορές

6

06

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες

7

07

Λοιπά τακτικά έσοδα

671.803,49
582.854,57
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0

1.

13.321.262,02
23.073.068,86

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2010

1

11

Έσοδα από εκποίηση περιουσίας

2

12

Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη

1.864.602,13

3

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

2.145.548,41

4

14

Δωρεές-κληρονομιές

5

15

Προσαυξήσεις – πρόστιμα - παραβάσεις

6

16

Λοιπ’α έκτακτα έσοδα

7

0,00

0,00
319.071,38
9.902,40

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1
2.

4.339.124,32

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ

1

21

Τακτικά

492.023,64

2

22

Έκτακτα

10.538,68
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2

3.

502.562,32

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

1

31

Εισπράξεις από δάνεια

0,00

2

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα

67.520,29
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3

4.

67.520,29

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

1

41

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων

2

42

Επιστροφές χρημάτων

3.908.028,53
405.725,78
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4

5.

4.313.755,31

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

960.134,18
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2010

960.134,18
33.256.165,28

2.ΕΞΟΔΑ
A/A

Κ.Α.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΟΣΟ

1

00 Γενικές υπηρεσίες

2

10 Οικονομικές υπηρεσίες

2.543.383,71

3

15 Υπηρεσίες πολιτισμού – αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής

1.619.119,95

4

20 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

5.050.559,40

5

30 Υπηρεσίες τεχνικών έργων

2.024.887,69

6

35 Υπηρεσίες πρασίνου

2.709.312,86

7

45 Υπηρεσίες Νεκροταφείου

278.572,12

8

50 Δημοτική Αστυνομία

420.997,61

9

8 Προβλέψεις

10

9 Αποθεματικό

10.035.180,39

7.969.824,75
0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

32.651.838,48

3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

33.256.165,28

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

32.651.838,48

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
8

604.326,80

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

445.272,79

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1.623,82

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

157.430,19

ΣΥΝΟΛΟ

604.326,80

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 303/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 14.9.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

9

ΤΑ ΜΕΛΗ

