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ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                   
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ  ΑΣΣΙΚΗ                               ΠΔΡΙΛΗΦΗ: 
ΓΗΜΟ ΦΙΛΟΘΔΗ - ΦΤΥΙΚΟΤ                                   « Έγκριζη προϋπολογιζμού    
 Ν.Π.Γ.Γ.     Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                     οικονομικού έηοσς 2012» 
                                                                                 
 
ΑΡ.  ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ:    14/2011                                           ΑΡ. ΠΡΧΣ.:903/15-12-2011 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΗ: 74/2011  
 
 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O         14/ 2011 
πλεδξίαζε  Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ  

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ- ΠΡΟΣΑΗΑ,ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ»                            
   ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Φπρηθνύ 

  
                   ήκεξα  14-12-2011  εκέξα Σεηάξηε  θαη   ώξα  14:30 κ.κ ζπλεδξίαζε  ην  Γ..  
 ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ  ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ- ΠΡΟΣΑΗΑ,ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 
 & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ» ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Φπρηθνύ,  κεηά  από  ηελ  αξ.  πξση. 869/9-12-2011 
πξόζθιεζε  ηεο  Πξνέδξνπ  ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ.  Διέλεο Λάβδα,  πνπ  επηδόζεθε  ζηηο  9-12-2011  
ζε  όια  ηα  κέιε  ζύκθσλα  κε ηηο  δηαηάμεηο  ηνπ  Ν.  3463/2006. 
 
           Τ  Ν  Θ  Δ    Η           Τ  Μ  Β  Ο  Τ  Λ  Ι  Ο Τ  

1. ΛΑΒΓΑ ΔΛΔΝΖ                                                  ΠΡΟΔΓΡΟ 
2. ΟΤΜΠΑΑΚΖ ΚΧΝ/ΝΑ                                    ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 
3. ΚΟΤΜΠΑ ΑΝΝΑ                                                 ΜΔΛΟ 
4. ΒΑΚΗΡΣΕΖ ΣΗΣΗΚΑ                                              ΜΔΛΟ 
5. ΜΑΕΑΡΑΚΖ ΓΔΡΑΗΜΟ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ       ΜΔΛΟ 
6. ΡΑΠΣΖ ΕΧΖ                                                       ΜΔΛΟ 
7. ΥΑΝΑΚΟΤΛΑ ΑΘΑΝΑΗΟ                             ΜΔΛΟ 
8. ΚΑΣΑΡΟΤ ΔΗΡΖΝΖ                                          ΜΔΛΟ 
9. ΠΑΣΖ ΔΛΔΝΖ                                                  ΜΔΛΟ 
10. ΚΑΚΑΒΑ ΝΗΚΟΛΑΟ                                       ΜΔΛΟ 
11. ΠΑΝΑΚΖ ΜΑΡΗΑ                                              ΜΔΛΟ 

 
Γηαπηζηώζεθε  ε  λόκηκε  απαξηία  γηαηί  από ηα  έληεθα  (11)  κέιε  ήηαλ παξόληα  δέθα (10) 
κέιε .   
Απνύζεο :  ηεο θ νπκπαζάθεο Κσλζηαληίλαο  
ηελ  ζπλεδξίαζε  παξαβξέζεθε  θαη  ε  ππάιιεινο  ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ.  Κίηζνπ Διέλε,   
γηα  ηελ  ηήξεζε  ησλ  πξαθηηθώλ.  
 
    H    Πξόεδξνο  παξνπζία  θαη  ησλ  κειώλ  θήξπμε  ηελ  έλαξμε  ηεο  ζπλεδξίαζεο  γηα  
ζπδήηεζε  θαη  ιήςε  απόθαζεο ζηα  παξαθάησ  ζέκαηα  ηεο  εκεξήζηαο  δηάηαμεο: 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ :  74/2011 
 
      ΘΔΜΑ 1ο Έγκριζη προϋπολογιζμού οικονομικού έηοσς 2012  
                       ηοσ ΝΠΓΓ Οργανιζμός Κοινφνικής Αλληλεγγύης –Προζηαζίας, Πολιηιζμού   
                       και Αθληηιζμού Γήμοσ Φιλοθέης –υστικού  
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 Ζ θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελε ην ζέκα απηό είπε: 
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο όκνηεο ησλ 
άξζξσλ  234,235,236 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΚΓΚ), θαζώο επίζεο θαη ησλ άξζξσλ 
155 έσο  θαη 162 ηνπ ηδίνπ Νόκνπ, ζπληάμακε ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ννκηθνύ 
καο Πξνζώπνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012, ν νπνίνο ζύκθσλα κε ηηο 
πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο, πξέπεη λα ςεθηζζεί  ζε εηδηθή γηα απηό ην ζθνπό 
ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ καο πκβνπιίνπ.  
Οη δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη ην πεξηερόκελν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ είλαη 
απηέο ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ Κ.Γ.Κ. θαζώο θαη νη όκνηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
Β.Γ. 17-5/15-6-1959 «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνύ ησλ Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ».  
Ζ Κ.Τ.Α. 7028/2004 Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη Δζσηεξηθώλ 
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη,  
θαζνξίδεη ηνλ ηύπν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαζώο θαη 
ησλ Γεκνηηθώλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ εζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ ειήθζεζαλ ππόςε 
ηα δηαρεηξηζηηθά απνηειέζκαηα κέρξη 31-10-2011 θαη εηδηθόηεξα γηα κελ ηα έζνδα 
ηα πνζά πνπ βεβαηώζεθαλ, γηα δε ηα έμνδα ηα πνζά πνπ έρνπλ εληαιζεί λα 
πιεξσζνύλ.  
Ζ εθηίκεζε ησλ εζόδσλ από δηθαηώκαηα, έγηλε κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ καο πκβνπιίνπ, ρσξίο λα γίλεηαη ππεξεθηίκεζε ή ππνεθηίκεζε ηεο 
απόδνζεο απηώλ.   

Σν ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηηο πξνβιεπόκελεο εηζπξάμεηο 
θαη πιεξσκέο κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπ 2011.  
ηνλ πξνϋπνινγηζκό έρνπλ εγγξαθεί θαηά πξνηεξαηόηεηα νη ππνρξεσηηθέο 
δαπάλεο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Κώδηθα 
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν.3463/2006). 
ηηο ππνρξεσηηθέο δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο 
γηα ηηο απνδνρέο ησλ  ππαιιήισλ.   

Δπίζεο, πξνβιέθζεθαλ νη νθεηιέο παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ θαζώο θαη νη 
ινηπέο απνδόζεηο ζε ηξίηνπο (Γεκόζην, αζθαιηζηηθά ηακεία θιπ) ησλ 
παξαθξαηεζέλησλ θόξσλ θαη εηζθνξώλ. 
Σν απνζεκαηηθό θεθάιαην ηνπ πξνππνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο 
εθαηό (  5% ) ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ πνπ είλαη γξακκέλα ζηνλ 
πξνϋπνινγηζκό, ζύκθσλα κε ην άξζξν 161 ηνπ ΚΓΚ. 

Σα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο θαη νη εθηηκήζεηο ηνπο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ 
ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ννκηθνύ καο Πξνζώπνπ, ηνλ νπνίν 
ππνβάινπκε  πξνο έγθξηζε,  κε έθζεζε ζηελ νπνία αηηηνινγείηαη ε θάζε εγγξαθή  
ζε απηόλ θαη  θαη παξαθαιώ γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. 

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο  απνθάζεώο καο απηήο ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο 
Πεξηθέξεηαο, απαηηείηαη ζύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο, 
πξνεγνύκελε εγθξηηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

         

  ΤΟ ΓΗΟΗΚΖΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ αφού έλαβε υπόψη:  
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1. Σελ εηζήγεζε ηεο πξνέδξνπ,  
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο όκνηεο ησλ άξζξσλ  
234,235,236 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΚΓΚ), θαζώο επίζεο θαη ησλ άξζξσλ 155 έσο 
θαη 162 ηνπ ηδίνπ Νόκνπ,  
3. Σα δηαρεηξηζηηθά απνηειέζκαηα κέρξη 30-11-2011, ηόζν ησλ εζόδσλ πνπ 
βεβαηώζεθαλ, όζν θαη ησλ εμόδσλ πνπ έρνπλ εληαιζεί θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 
επεξεάδνπλ ηα κεγέζε ηνπ ππό θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκνύ, 

4. Σηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί επηβνιήο δηθαησκάησλ, 
5. Σα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ηνπ ππεξεηνύληνο πξνζσπηθνύ θαη ηηο 
απνδνρέο ηνπ, 
6. Σηο απιήξσηεο νθεηιέο παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ, 

7. Σν Δηήζην πξόγξακκα δξάζεο  ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. "Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο 
Πξνζηαζίαο-Αιιειεγγύεο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Γήκνπ Φηινζέεο-
Φπρηθνύ". (Ο.Κ.Α.Π.Α.), νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012.  

8. Σελ κε αξηζκ.ΟΗΚ. 50698/2-11-11   απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, 
Απνθέληξσζεο θαη ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο - Οηθνλνκηθώλ κε ηελ νπνία 
παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2012 – ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 7028/3-2-2004 (ΦΔΚ-253 Β) 
απόθαζεο «Καζνξηζκόο ηνπ ηύπνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ δήκσλ θαη 
θνηλνηήησλ»,  κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

   ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ   

1. Δγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2012, ηνπ νπνίνπ ηα έζνδα θαη έμνδα 
δηακνξθώλνληαη ζπλνιηθά ζην αθόινπζν ύςνο:  

 ΓΔΝΙΚΗ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  ΟΙΚ. ΔΣΟΤ 2012  
         

   ΓΔΝΙΚΗ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ - ΔΟΓΑ  

 0 Σαθηηθά Έζνδα 3.384.900,00  

 1 Έθηαθηα Έζνδα 9.300,00  

 2 

ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ) ΠΟΤ 
ΒΔΒΑΗΧΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 0,00  

 3 
ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
ΑΠΟ Π.Ο.Δ 0,00  

 4 
ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 816.800,00  

 5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 745.000,00  

   ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  ΔΟΓΧΝ 4.956.000,00  

         

  ΓΔΝΙΚΗ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ - ΔΞΟΓΑ  

 6  ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 3.671.880,00  

 7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 182.700,00  

 8 ΠΛΖΡΧΜΔ Π.Ο.Δ.  & ΛΟΗΠΔ ΑΠΟΓΟΔΗ 1.070.800,00  
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 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 30.620,00  

   ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  ΔΞΟΓΧΝ 4.956.000,00  

         

2. Τπνβάιεη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ννκηθνύ καο Πξνζώπνπ, νηθ. Έηνπο 2012, 
ζην Γεκνηηθό πκβνύιην Φηινζέεο - Φπρηθνύ γηα έγθξηζε ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ ΚΓΚ. 

         
 

 
 
 

 
 
Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ε Πξόεδξνο θήξπμε ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.                                                     ΣΑ ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

  ΛΑΒΓΑ ΔΛΔΝΖ 

 

 

 

 
          ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ηο πρακηικό ηης 14ης σνεδρίαζης 
Σοσ Γιοικ. σμβοσλίοσ ηης  14-12-2011. 
 
           Φιλοθέη   15-12-2011 
 
                 Η ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 
                ΛΑΒΓΑ ΔΛΔΝΗ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 


