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ΕΚΘΕΣΗ

Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά για τον προέλεγχο του απολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2011.

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. 19032/29-5-2012 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 2011, 
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  1/1/2011  έως  31/12/2011, 
Δήμαρχος  ήταν  ο  κ.  Βασίλειος  Μιχαλολιάκος,  υπόλογος  Ειδικός  Ταμίας  ήταν  ο  αναπληρωτής 
Διευθυντής Αποστόλου Ιωάννης (1/1/2011-2/6/2011), ο Διευθυντής κ. Ρόδιος Γεώργιος (2/6/2011-
14/11/2011) και ο Διευθυντής κ. Βασιλειάδης Νικόλαος (14/11/2011-31/12/2011) και συνυπόλογοι 
βοηθοί, για τις πληρωμές ο Τμηματάρχης κ. Ιωάννης Αποστόλου, για τις εισπράξεις η αναπληρώτρια 
Τμηματάρχης Βλαχάκου Παναγιώτα και για τον έλεγχο ο Τμηματάρχης κ. Μαυρουδής Δημήτριος.

Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων στο κλείσιμο 
της χρήσης 2011 έχουν ως εξής:

1) Πράξεις που αφορούν στο σκέλος των εσόδων
Έχουν προϋπολογιστεί 290.104.323,00 €
Έχουν διαμορφωθεί 296.367.186,70 €
Έχουν βεβαιωθεί 216,895,982,17 €
Έχουν διαγραφεί 1.051.566,28 €
Έχουν εισπραχθεί 152.741.707,43 €
Υπόλοιπο εισπρακτέων 63.102.708,46 €

2) Πράξεις που αφορούν στο σκέλος των εξόδων
Προϋπ/σθέντα 282.104.323 € + αποθεματικό 8.000.000 € = 290.104.323,00 €
Διαμορφωθέντα 294.252.541,70 € + αποθεματικό 2.114.640,00 €  = 296.367.186,70 €
Eνταλθέντα 146.356.302,86 €
Πληρωθέντα 146.356.302,86 €
Ανεξόφλητα 0,00 €
Άκυρα 6.560.265,03 €
Μη θεωρημένα 0,00 €
Αδιάθετα 147.896.238,84 €  + αποθεματικό 2.114.640,00  €  = 150.010.883,84 €



Δηλαδή για το έτος 2011:

Εισπραχθέντα:       152.741.707,43 €
Πληρωθέντα:         146.356.302,86 €
Χρημ. υπόλοιπο:        6.385.404,57 €

Το παραπάνω χρηματικό  υπόλοιπο  6.385.404,57 € κατά  την 1-1-2012 μεταφέρθηκε  στο 
οικονομικό έτος 2012 με την έκδοση του με αριθ. 1/1-1-2012 γραμματίου είσπραξης.

ΓΕΝIΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2011 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 2.114.640,00 €.

Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2011 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με 
τη με αριθ. 158/23-3-2011 απόφασή του με έσοδα  290.104.323,00  €, έξοδα  282.104.323,00 € και 
αποθεματικό 8.000.000,00 € και εγκρίθηκε με τη με αριθ  10747/7708/5-4-2011 απόφαση του Γ.Γ. 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

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

ΕΣΟΔΑ
Βεβαιωθέντα 216,895,982,17 €
Εισπραχθέντα 152.741.707,43 €
Υπόλοιπο εισπρακτέων 63.102.708,46 €

ΕΞΟΔΑ
Eνταλθέντα 146.356.302,86 €
Πληρωθέντα 146.356.302,86 €

Ώστε ο λογαριασμός της χρηματικής διαχείρισης του έτους 2011 παρουσιάζεται ως εξής:

Εισπραχθέντα:       152.741.707,43 €
Πληρωθέντα:         146.356.302,86 €
Χρημ. υπόλοιπο:        6.385.404,57 €

Κατόπιν  των όσων εκθέτουμε  παραπάνω,  σας  παρακαλούμε  να  εισηγηθείτε  στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο την έγκριση του απολογισμού του έτους 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΤ.

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤ.

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ   ΧΑΡΑΛ.

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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