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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21012/09-05-2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 9η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ την 06-04-2011

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 06η Απριλίου
2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 14520/01-04-2011
πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και
εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 01-04-2011
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από επτά  (9) μέλη.
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε..
1.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.             Μέλος   της Ο.Ε.
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.           «                     «
4.  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.   « «
5. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.   « «
6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.    « «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.  Μέλος   της Ο.Ε.
2. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. «            «

 ΑΠΟΦΑΣΗ –060-
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το

2ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3, που αφορά την έγκριση της έκθεσης
απογραφής

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 14598/04-04-2011 έγγραφο της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας παραδίδουμε αντίγραφο της Έκθεσης Απογραφής που συνέταξε η Επιτροπή που
συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 01/04-01-2011 Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με την το άρθρο 1 της
υπ’ αριθμ. 7445/2010 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, της οποίας το έργο ολοκληρώθηκε την 28/02/2011 και έχει ως κατωτέρω:
ΕΚΘΕΣΗ  ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
     Σήμερα, 21 Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 μ. συνήλθε στην πρώτη της
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, Κάλχου 48 – 50, κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης του
Προέδρου της, η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου Ιλίου η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ.
01/04-01-2011 Απόφαση Δημάρχου και σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ΄αριθμ. 74445/2010
απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ
2029/2010 τ. Β.).
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ
Πατερέλης Ιωάννης, Δ.Σ. Πρόεδρος
Βέργος Ιωάννης, Δ.Σ.
Γρετσίστα Ελένη, Δ.Σ.
Μιχάλης Χαράλαμπος, Νομικός Σύμβουλος
Τσολάκη Κρυσταλλία, Πρ/νη Δ/νσεως Οικονομικών Υπηρεσιών
Παραστατίδης Αναστάσιος, υπεύθυνος εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου
Κωνσταντακοπούλου Αγγελική, Πρ/νη Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας
Καραγιώργης Κυριάκος, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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     ΄Εργο της Επιτροπής αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ΄αριθμ. 74445/2010 απόφασης του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η καταγραφή των
απαιτήσεων που συνδέονται με τις μεταφερόμενες στους Δήμους αρμοδιότητες, για τις οποίες δεν έχουν
αποσταλεί οι χρηματικοί κατάλογοι στις Δ.Ο.Υ. για ταμειακή βεβαίωση, καθώς και των υποχρεώσεων
για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά στοιχεία έως την 31-12-2010.
Συγκεκριμένα απογράφονται:
α)  οι πάσης φύσεως τίτλοι βεβαίωσης από τους οποίους προκύπτει ο οφειλέτης, το είδος οφειλής
και το εισπρακτέο κατά οφειλή ποσόν.
β) οι προσφυγές, οι εκκρεμείς δίκες και οι ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις
οικονομικού περιεχομένου   και
γ) οι εκθέσεις αυτοψίας των ελεγκτικών οργάνων. Επίσης, απογράφεται και αποτιμάται ο τυχόν
πάγιος εξοπλισμός που μεταφέρεται στους δήμους αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 και των εκδιδομένων, κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, κανονιστικών πράξεων.
       Η Επιτροπή Απογραφής υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο της έως την             28/02/2011.
       Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι μέχρι σήμερα δεν είχε συνεδριάσει η Επιτροπή, επειδή δεν
υπήρχε αντικείμενο απογραφής. Δηλαδή, δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 28-02-2011 στο Δήμο μας
καμία μεταφορά απαιτήσεων και υποχρεώσεων που συνδέονται με τις μεταφερόμενες στους
Δήμους αρμοδιότητες, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1 της σχετικής Υπουργικής
Απόφασης.
Ανάλογα προφορικά ερωτήματα απευθύνθηκαν στην Δ.Ο.Υ. Ιλίου και στην πρώην Νομαρχιακή
Αυτ/ση  Αθηνών-Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Δυτ. Αθήνας, χωρίς αποτέλεσμα.
       Παρελθούσης άπρακτης της αποκλειστικής ημερομηνίας απογραφής (28-02-2011) η Επιτροπή
πιστοποιεί με την παρούσα έκθεση ότι δεν μεταφέρθηκε, με ευθύνη της πρώην Νομαρχιακής
Αυτ/σης Αθηνών-Πειραιώς, Νομαρχίας Αθηνών, Τομέας Δυτ. Αθήνας και επομένως δεν
απογράφηκε καμία απαίτηση ή υποχρέωση που συνδέεται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες όπως
αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης.
         Αντίγραφο της παρούσας Έκθεσης Απογραφής θα παραδοθεί στον Δήμαρχο και στην
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα παραδώσει την ανωτέρω έκθεση
στην προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου τα ανωτέρω στοιχεία να
ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του ισολογισμού χρήσης 2011.
       Η παρούσα συντάσσεται και υπογράφεται σε τρία αντίγραφα.

Με την παρούσα έκθεση πιστοποιείται ότι δεν μεταφέρθηκε στο Δήμο μας, με ευθύνη της
πρώην Νομαρχιακής Αυτ/σης Αθηνών – Πειραιώς, Νομαρχίας Αθηνών, Τομέας Δυτ. Αθήνας και
επομένως δεν απογράφηκε καμία απαίτηση ή υποχρέωση που συνδέεται με τις μεταφερόμενες
στους Δήμους αρμοδιότητες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 1 της προαναφερόμενης
Υπουργικής Απόφασης. »

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

         Η Οικονομική Επιτροπή
Έχουσα υπόψιν τα ανωτέρω

            Αποφασίζει   Ομόφωνα
Εγκρίνει την έκθεση απογραφής, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
 Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε. Τα Μέλη

     Μπαρμπαγιάννης Χ., Φεγγερός Β.,
                                                  Θεοδωρακόπουλος Γ., Πετρόπουλος Χ.,

    Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.
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           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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