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 Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 19586/19-04-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 10
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 159/2013 

                                                          ΘΕΜΑ 

Έκφραση σύµφωνης γνώµης για την «Επαναδιατύπωση 

της υπ’ αρ.  48/21-3-2013  Α.∆.Σ. ∆Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. 

∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, περί έγκρισης του απολογιστικού πίνακα 

του  Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Ιλίου, οικονοµικού έτους 1998» 

 

Σήµερα στις 18 Απριλίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 
υπ’ αριθµ. 18419/12-04-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που 
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε 
όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  12-04-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆.Σ., ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ∆.Σ.,  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., 
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος 
 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης µε πρότασή του και σύµφωνα µε το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη οµόφωνα, 
ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 4ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την «Έκφραση 
σύµφωνης γνώµης για την «Επαναδιατύπωση της υπ’ αρ.  48/21-3-2013  Α.∆.Σ. ∆Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. 
∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, περί έγκρισης του απολογιστικού πίνακα του  Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Ιλίου, 
οικονοµικού έτους 1998» λόγω του επείγοντος του θέµατος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται 
αµέσως στην εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 
 ******************* 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος, εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 4ο
 θέµα εκτός ηµερησίας διατάξεως που αφορά στην έκφραση σύµφωνης γνώµης 

για την «Επαναδιατύπωση της υπ’ αρ.  48/21-3-2013  Α.∆.Σ. ∆Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, 
περί έγκρισης του απολογιστικού πίνακα του  Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Ιλίου, οικονοµικού έτους 1998».  
 Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 19276/18-04-2013 έγγραφο του 
∆ΗΚΕΠΑΚΑ ∆ήµου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
          «Ο ∆ήµος Ιλίου δια της Ταµειακής Υπηρεσίας του ενεργούσε τη διαχείριση των νοµικών του 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Τονίζεται, 
ιδιαιτέρως, το γεγονός ότι υπήρχε ένας και µοναδικός λογαριασµός στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων µέσω του οποίου διενεργούνταν όλες οι πληρωµές του ∆ήµου καθώς και των 
Ν.Π.∆.∆., καθιστώντας µε αυτό τον τρόπο ενιαία τη διαχείριση αυτών. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί 
ότι κάθε επιταγή συνηθέστατα δεν αφορούσε ένα αλλά περισσότερα χρηµατικά εντάλµατα µε 
αναφορά ταυτοχρόνως σε δαπάνες  του ∆ήµου και των νοµικών προσώπων του.  
 
Το χρηµατικό υπόλοιπο του Κ.Α.Π.Η. για το έτος 1997 διαµορφώθηκε στο ποσό των 8.795.030 
δρχ., όπως προκύπτει από τον απολογιστικό πίνακα έτους 1997, το οποίο παρέµεινε στα συνολικά 
υπόλοιπα του ενοποιηµένου λογαριασµού και δεν εµφανίστηκε στη χρήση του 1998 καθόσον το 
συγκεκριµένο ποσό ήταν περισσότερο απαραίτητο στη διαχείριση του ∆ήµου παρά ως αδιάθετο 
ποσό στο Κ.Α.Π.Η. Άλλωστε, λόγω της κοινής διαχείρισης σε κάθε περίπτωση ανάγκης 
υλοποίησης δαπανών εκ µέρους του Κ.Α.Π.Η.,  θα µεταφερόταν άµεσα το αντίστοιχο ποσό για την 
κάλυψη τους.  
 
Θεωρούµε κρίσιµο να τονισθεί ότι ο ∆ήµος µας κλήθηκε να αναλάβει άµεσα και υποχρεωτικά τη 
διαχείριση των λογαριασµών του δια της σύστασης Ταµειακής Υπηρεσίας κατ΄ εφαρµογή του 
άρθρου 9 του Ν. 2503/97 χωρίς ουδεµία εµπειρία, παρακολούθηση σεµιναρίων ή σχετική 
καθοδήγηση και ενηµέρωση, στηριζόµενοι στη διάθεση και το ενδιαφέρον του υπηρετούντος, τότε, 
προσωπικού. Εποµένως, κατά το εξεταζόµενο έτος διάνυε ακόµα περίοδο προσαρµογής.  
 
Κατόπιν των ως άνω διευκρινίσεων και προκειµένου να απεικονίσουµε ορθά λογιστικώς τα 
δεδοµένα, προχωράµε στη σύνταξη του απολογιστικού πίνακα έτους 1998, ως εξής: 
 
 λοιπές επιχορηγήσεις               18.275.606  δρχ. 
163.2 επιστροφή ΠΑΓΙΑΣ               300.000  δρχ. 
311.1  Χρηµατικό Υπόλοιπο        8.795.030  δρχ. 
ΣΥΝΟΛΟ                                   27.370.636  δρχ. 
 
Το υπ΄ αρ. 2196/98 χρηµατικό ένταλµα εκδοθέν από το ∆ήµο Ιλίου ποσού 25.000.000 δρχ.  
αναλύεται σε:  
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α)   ποσό 17.970.166  δρχ. για επιχορήγηση του Κ.Α.Π.Η. και  
β)   ποσό   7.029.834  δρχ. για λογιστική τακτοποίηση χρηµατικού υπολοίπου.  
 
Εν συνεχεία εξεδόθη το υπ΄ αρ. 2214/98 χρηµατικό ένταλµα του ∆ήµου Ιλίου ποσού 5.000.000 δρχ. 
το οποίο αφορούσε επιχορήγηση συνολικά για το Κ.Α.Π.Η. και το Β΄ Κ.Α.Π.Η. το οποίο 
επιµεριζόταν στα ποσά των 305.440 δρχ. και 4.694.560 δρχ. αντιστοίχως. Κατά αυτόν τον τρόπο, το 
συνολικό ποσό της επιχορήγησης του Κ.Α.Π.Η. ανέρχεται σε 18.275.606 δρχ. για το έτος 1998. Το 
δε υπόλοιπο ποσό των 4.694.560 δρχ. ενεγράφη στο Β΄ Κ.Α.Π.Η., όπως προκύπτει από τον 
αντίστοιχο απολογιστικό πίνακα αυτού. 
 
Τον απολογιστικό πίνακα του Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Ιλίου, οικονοµικού έτους 1998, όπως προκύπτει 
από τα ανωτέρω, ο οποίος έχει ως εξής:  
  
 

                                             ∆ΡΑΧΜΑΙ                                                     ∆ΡΑΧΜΑΙ 
ΕΣΟ∆Α                                18.575.606 ΕΞΟ∆Α                                               27.220.636 
ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
ΜΕΤΑΦ/ΝΟ ΑΠΟ 1997         
8.795.030 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                     
150.000 

ΣΥΝΟΛΟ                             27.370.636 ΣΥΝΟΛΟ                                           27.370.636 
 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη ως προς την επαναδιατύπωση της υπ’ αρ.  48/21-3-2013  Α.∆.Σ. 
∆Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, περί έγκρισης του απολογιστικού πίνακα του  Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου 
Ιλίου, οικονοµικού έτους 1998 ως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται: 
      Α. Ο ∆ήµος Ιλίου δια της Ταµειακής του Υπηρεσίας ενεργούσε τη διαχείριση των νοµικών του 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Ειδικότερα, 
υπήρχε ένας και µοναδικός λογαριασµός στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µέσω του 
οποίου διενεργούνταν όλες οι πληρωµές του ∆ήµου καθώς και των Ν.Π.∆.∆., καθιστώντας µε αυτό 
τον τρόπο ενιαία τη διαχείριση αυτών. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι κάθε επιταγή συνηθέστατα δεν 
αφορούσε ένα αλλά περισσότερα χρηµατικά εντάλµατα µε αναφορά ταυτοχρόνως σε δαπάνες  του 
∆ήµου και των νοµικών προσώπων του.  
 
Το χρηµατικό υπόλοιπο του Κ.Α.Π.Η. για το έτος 1997 διαµορφώθηκε στο ποσό των 8.795.030 
δρχ., όπως προκύπτει από τον απολογιστικό πίνακα έτους 1997, το οποίο παρέµεινε στα συνολικά 
υπόλοιπα του ενοποιηµένου λογαριασµού και δεν εµφανίστηκε στη χρήση του 1998 καθόσον το 
συγκεκριµένο ποσό ήταν περισσότερο απαραίτητο στη διαχείριση του ∆ήµου παρά ως αδιάθετο 
ποσό στο Κ.Α.Π.Η. Άλλωστε, λόγω της κοινής διαχείρισης σε κάθε περίπτωση ανάγκης 
υλοποίησης δαπανών εκ µέρους του Κ.Α.Π.Η.,  θα µεταφερόταν άµεσα το αντίστοιχο ποσό για την 
κάλυψη τους.  
 
Β. Ο ∆ήµος µας κλήθηκε να αναλάβει άµεσα και υποχρεωτικά τη διαχείριση των λογαριασµών του 
δια της σύστασης Ταµειακής Υπηρεσίας κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 9 του Ν. 2503/97 χωρίς 
ουδεµία εµπειρία, παρακολούθηση σεµιναρίων ή σχετική καθοδήγηση και ενηµέρωση, 
στηριζόµενοι στη διάθεση και το ενδιαφέρον του υπηρετούντος, τότε, προσωπικού. Εποµένως, 
κατά το εξεταζόµενο έτος διάνυε ακόµα περίοδο προσαρµογής.  
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Γ. Μετά τα άνω δεδοµένα διευκρινίσεων και προκειµένου να απεικονιστούν ορθά λογιστικώς τα 
δεδοµένα, προχωράµε στη σύνταξη του απολογιστικού πίνακα έτους 1998, ως εξής: 
 
 λοιπές επιχορηγήσεις               18.275.606  δρχ. 
163.2 επιστροφή ΠΑΓΙΑΣ               300.000  δρχ. 
311.1  Χρηµατικό Υπόλοιπο        8.795.030  δρχ. 
ΣΥΝΟΛΟ                                   27.370.636  δρχ. 
 
Το υπ΄ αρ. 2196/98 χρηµατικό ένταλµα εκδοθέν από το ∆ήµο Ιλίου ποσού 25.000.000 δρχ.  
αναλύεται σε:  
α)   ποσό 17.970.166  δρχ. για επιχορήγηση του Κ.Α.Π.Η. και  
β)   ποσό   7.029.834  δρχ. για λογιστική τακτοποίηση χρηµατικού υπολοίπου.  
 
Εν συνεχεία εξεδόθη το υπ΄ αρ. 2214/98 χρηµατικό ένταλµα του ∆ήµου Ιλίου ποσού 5.000.000 δρχ. 
το οποίο αφορούσε επιχορήγηση συνολικά για το Κ.Α.Π.Η. και το Β΄ Κ.Α.Π.Η. το οποίο 
επιµεριζόταν στα ποσά των 305.440 δρχ. και 4.694.560 δρχ. αντιστοίχως. Κατά αυτόν τον τρόπο, το 
συνολικό ποσό της επιχορήγησης του Κ.Α.Π.Η. ανέρχεται σε 18.275.606 δρχ. για το έτος 1998. Το 
δε υπόλοιπο ποσό των 4.694.560 δρχ. ενεγράφη στο Β΄ Κ.Α.Π.Η., όπως προκύπτει από τον 
αντίστοιχο απολογιστικό πίνακα αυτού. 
 
 ∆. Κατόπιν των ανωτέρω ο απολογιστικός πίνακας του Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Ιλίου, οικονοµικού έτους 
1998, διαµορφώνεται ως εξής:  
  
 

                                             ∆ΡΑΧΜΑΙ                                                     ∆ΡΑΧΜΑΙ 
ΕΣΟ∆Α                                18.575.606 ΕΞΟ∆Α                                               27.220.636 
ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
ΜΕΤΑΦ/ΝΟ ΑΠΟ 1997         
8.795.030 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                     
150.000 

ΣΥΝΟΛΟ                             27.370.636 ΣΥΝΟΛΟ                                           27.370.636 
 

 Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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