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ΕΚΘΕΣΗ

Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά για τον προέλεγχο του απολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2010.

Η Οικονομική  Επιτροπή του  Δήμου  Πειραιά,  αφού  έλαβε  υπόψη  της  τον  απολογιστικό 
πίνακα εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2010 που έληξε, ο οποίος έχει υποβληθεί με το με 
αριθ.  πρωτ.  24355/1025/21-6-2011  έγγραφο  της  της  Δ/νσης  Ταμιακής  Υπηρεσίας-Τμήμα 
Λογιστηρίου  και  Ελέγχου,  και  έχει  συνταχθεί  με  βάση  τα  στοιχεία  που  υπάρχουν  στο  Τμήμα 
Λογιστηρίου  και  Ελέγχου,  προχώρησε  στον  προέλεγχο  του  απολογισμού  της  χρήσης  του 
οικονομικού έτους 2010, σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 (άρ. 72 παρ. γ), επί του οποίου έχει να 
παρατηρήσει τα εξής:

Κατά  τη  διάρκεια  της  χρήσης  που  ελέγχεται,  δηλαδή  από  1/1/2010  έως  31/12/2010, 
Δήμαρχος ήταν ο κ. Παναγιώτης Φασούλας, υπόλογος Ειδικός Ταμίας ήταν ο Διευθυντής κ. Γκάτσος 
Ιωάννης (1/1-15/9/2010) και ο αναπληρωτής Διευθυντής Αποστόλου Ιωάννης (16/9-31/12/2010) και 
συνυπόλογοι βοηθοί, για τις πληρωμές ο Τμηματάρχης κ. Ιωάννης Αποστόλου, για τις εισπράξεις ο 
Τμηματάρχης κ. Ζαννής Νικόλαος (1/1/-24/9/2010) και η αναπληρώτρια Τμηματάρχης Βλαχάκου 
Παναγιώτα (25/9-31/12/2010) και για τον έλεγχο ο Τμηματάρχης κ. Μαυρουδής Δημήτριος.

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων στο κλείσιμο 
της χρήσης 2010 έχουν ως εξής:

1) Πράξεις που αφορούν στο σκέλος των εσόδων
Έχουν προϋπολογιστεί 321.811.630,00 €
Έχουν διαμορφωθεί 348.704.527,50 €
Έχουν βεβαιωθεί 161.294.700,60 €
Έχουν διαγραφτεί 1.021.067,35 €
Έχουν εισπραχθεί 111.336.305,41 €
Υπόλοιπο εισπρακτέων 48.937.327,84 €

2) Πράξεις που αφορούν στο σκέλος των εξόδων
Προϋπ/σθέντα 316.933.421,00 € + αποθεματικό 4.878.209,00 € = 321.811.630,00 €
Διαμορφωθέντα 348.238.332,03 € + αποθεματικό 466.195,47 €  = 348.704.527,50 €
Eνταλθέντα 107.601.814,61 €
Πληρωθέντα 107.601.814,61 €
Ανεξόφλητα 0,00 €
Άκυρα 11.467.161,61 €
Μη θεωρημένα 0,00 €
Αδιάθετα 240.636.517,42 €  + αποθεματικό 466.195,47 €  = 241.102.712,89 €

Δηλαδή για το έτος 2010:

Εισπραχθέντα:       111.336.305,41 €
Πληρωθέντα:         107.601.814,61 €



Χρημ. υπόλοιπο:  3.734.490,80 €

Το παραπάνω χρηματικό  υπόλοιπο  3.734.490,80 € κατά  την 1-1-2011 μεταφέρθηκε  στο 
οικονομικό έτος 2011 με την έκδοση του με αριθ. 1/1-1-2011 γραμματίου είσπραξης.

ΓΕΝIΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2010 έγιναν αναμορφώσεις του προϋπολογισμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ. "περί οικονομικής διοικήσεως και 
λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων" και τις όμοιες του άρθρ. 159 του Ν. 3463/06 μέσω του 
Αποθεματικού κεφαλαίου, το οποίο στο τέλος της χρήσης είχε υπόλοιπο 466.195,47 €.

Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2010 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με 
τη με αριθ. 988/23-12-2009 απόφασή του με έσοδα 321.811.630,00 €, έξοδα 316.933.421,00 € και 
αποθεματικό 4.878.209,00 € και η έγκριση της Περιφέρειας δόθηκε με την 07/ΔΤΑ/52/2010 πράξη 
της.

Όσον  αφορά  τη  διαχείριση  του  Δημοτικού  Ταμία  αυτή  τελικά  παρουσιάζει  τα  εξής 
αποτελέσματα:

ΕΣΟΔΑ
Βεβαιωθέντα 161.294.700,60 €
Εισπραχθέντα 111.336.305,41 €
Υπόλοιπο εισπρακτέων 48.937.327,84 €

ΕΞΟΔΑ
Ενταλθέντα 107.601.814,61 €
Πληρωθέντα 107.601.814,61 €

Ώστε ο λογαριασμός της χρηματικής διαχείρισης του έτους 2010 παρουσιάζεται ως εξής:

Εισπραχθέντα:       111.336.305,41 €
Πληρωθέντα:         107.601.814,61 €
Χρημ. υπόλοιπο:        3.734.490,80 €

Κατόπιν  των όσων εκθέτουμε  παραπάνω,  σας  παρακαλούμε  να  εισηγηθείτε  στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο την έγκριση του απολογισμού του έτους 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤ.

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛ..
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