
 1 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       

ΓΗΜΟ ΦΙΛΟΘΔΗ-ΦΤΥΙΚΟΤ           62/23-5-2011 

                                                              Αξηζκ.-ρξνλ.-Απόθαζεο 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Μαξαζωλνδξόκνπ 95                    Αξηζκ. Πξωη. 11602/31-5-2011 

ΦΤΥΙΚΟ, Σ.Κ. 154 52      

ηει. 210–6794000    

fax. 210–6726081     

e-mail:epitropesDS@0177.syzefxis.gov.gr    

    ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ  7εο ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

                  Σην Χπρηθφ ζήκεξα ζηηο 23 ηνπ κελφο Mατνπ  ηνπ έηνπο 2011 εκέξα 

Γεπηέξα  θαη ψξα 09.00 χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 9427/19-5-2011 έγγξαθε 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδφζεθε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ  άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010  ζε φια ηα κέιε, δεκνζηεχηεθε 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ 

ηνπο: 

1. Ξπξηδάθε  Παληειή, σο Πξφεδξν 

2.  Λάβδα Νέιιε 

3. Βαθηξηδή Τηηίθα 

4. Γνπλδνπιάθε Διέλε 
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5. Σνπκπαζάθε-Παπαδεκνχιε Κσλζηαληίλα 

6. Kακάξα Αξηζηείδε (σο θαηαιαβψλ ζέζε ηαθηηθνχ κέινπο),  απψλ. 

7. Φαξνθφπν Παληειή 

        Σπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη 

θαη λα ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. θαη Δ.Η.Γ.. 

      Ο Πξφεδξνο, αθνχ δηαπίζησζε απαξηία ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

    ΘΔΜΑ 14ν:   

Έθζεζε απνινγηζκνύ 1νπ ηξηκήλνπ εζόδωλ-εμόδωλ έηνπο 2011. 

    Σχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 

3852/2010, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ειέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζηελ νπνία 

παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ δήκνπ. Η έθζεζε απηή ζηελ 

νπνία θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεχεηαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. 

        Με ηελ αξηζκ. 88/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ςεθίζηεθε ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2011 θαη εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 10810/7771 7-4-2011 

εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

        Σηελ αξηζκ. 1 εηζήγεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, 

αλαιχνληαη ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Α’ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2011. 

         Γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο επηιέρζεθε ην πξφηππν ηεο 

ζπλνπηηθήο θαηάζηαζεο πξνυπνινγηζκνχ-απνινγηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ ηεο ΚΥΑ 

7028/03.02.2004 (ΦΔΚ 253/09.02.2004 ηεχρνο Β’) Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. 

     Σηνπο θάησζη πίλαθεο εκθαλίδνληαη αλά πξσηνβάζκην θσδηθφ 

Α. ηα Έζνδα θαη Δηζπξάμεηο θαη ηα  

Β. Έμνδα θαη Πιεξσκέο 

κε ηα πξνυπνινγηζζέληα θαη ηα ηειηθά απνινγηζηηθά δηακνξθσκέλα πνζά ζην ηέινο 

ηνπ ηξηκήλνπ. 

Παξαθαιψ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
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H Oηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

           Αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 

απνδερφκελε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, κεηά απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε.  

Απνθαζίδεη Οκόθωλα 

          Δγθξίλεη ηελ έθζεζε απνινγηζκνχ 1νπ ηξηκήλνπ εζφδσλ-εμφδσλ έηνπο 2011 

θαη ηελ ππνβάιιεη πξνο ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην. 

    Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ν Πξφεδξνο θήξπμε ηε 
ιήμε ηεο Σπλεδξίαζεο. 

      Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο 
θαησηέξσ: 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ     ΣΑ ΜΔΛΗ 

ΠΑΝΣΔΛΗ ΞΤΡΙΓΑΚΗ                    Λάβδα Νέιιε 

          Βαθηξηδή Σηηίθα 

            Γνπλδνπιάθε Διέλε 

         νπκπαζάθε-Παπαδεκνύιε Κωλ/λα 

                                                            Υαξνθόπνο Παληειήο 

Αθξηβέο Απόζπαζκα                        

Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο   7εο              

Σπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο ζηηο 23 Ματνπ 2011 

Χπρηθφ 23/05/2011 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

ΠΑΝΣΔΛΗ ΞΤΡΙΓΑΚΗ 
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