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ΕΚΘΕΣΗ
Της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Πειραιά
για τον προέλεγχο του απολογισµού του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2013.
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της τον
απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων του οικονοµικού έτους 2013 που έληξε, ο οποίος
έχει υποβληθεί µε το µε αριθ. πρωτ. 2309/23-6-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού,
Τµήµα Προϋπολογισµού και Απολογισµού, και έχει συνταχθεί µε βάση τα στοιχεία που
υπάρχουν στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, προχώρησε στον προέλεγχο του απολογισµού της
χρήσης του οικονοµικού έτους 2013, 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 1/1/2013 έως 31/12/2013,
∆ήµαρχος ήταν ο κ. Βασίλειος Μιχαλολιάκος, υπόλογος Ειδικός Ταµίας ήταν ο ∆ιευθυντής
κ. ∆ιαθεσόπουλος Κωνσταντίνος (1/1/2013-31/12/2013) και συνυπόλογοι βοηθοί, για τις
πληρωµές ο Προϊστάµενος Τµήµατος Πληρωµών κ. Ιωάννης Αποστόλου, για τις εισπράξεις
η Προϊσταµένη Τµήµατος Εισπράξεων κα Βλαχάκου Παναγιώτα (1/1-30/10/2013) και η
Προϊσταµένη Τµήµατος Εισπράξεων κα Μάργαρη Αγορή (31/10-31/12/2013) και για τον
έλεγχο η Προϊσταµένη Τµήµατος Προϋπολογισµού και Απολογισµού κα Τσουρουνάκη
Αγγελική (1/1/2013-31/12/2013).
Τα αποτελέσµατα του προϋπολογισµού κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων στο
κλείσιµο της χρήσης 2013 (γενική ανακεφαλαίωση) έχουν ως εξής:
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∆ηλαδή για το έτος 2013:
Έσοδα:
145.040.193,36 €
Πληρωθέντα:
134.284.019,17 €
Χρηµ. υπόλοιπο:
10.756.174,19 €
Το παραπάνω χρηµατικό υπόλοιπο 10.756.174,19 € κατά την 1-1-2014 µεταφέρθηκε
στο οικονοµικό έτος 2014 µε την έκδοση του µε αριθ. 1/1-1-2014 γραµµατίου είσπραξης.
ΓΕΝIΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2013 έγιναν αναµορφώσεις του
προϋπολογισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του από 17/5-15/6/59 Β.∆. "περί
οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων" και τις όµοιες του
άρθρ. 159 του Ν. 3463/06 µέσω του Αποθεµατικού κεφαλαίου, το οποίο στο τέλος της
χρήσης είχε υπόλοιπο 10.756.174,19 €.
Ο προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2013 ψηφίστηκε από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο µε τη µε αριθ. 1057/21-12-2012 απόφασή του µε έσοδα 216.882.665,00 €,
έξοδα 216.457.665,00 € και αποθεµατικό 425.000,00 €, η δε έγκριση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής δόθηκε µε τη µε αριθ. πρωτ.
58641/51630/15-1-2013 απόφασή του.
Όσον αφορά τη διαχείριση του ∆ηµοτικού Ταµία αυτή τελικά παρουσιάζει τα εξής
αποτελέσµατα:
ΕΣΟ∆Α
Βεβαιωθέντα
222.781.882,00 €
Εισπραχθέντα
145.040.193,36 €
Υπόλοιπο εισπρακτέων
75.788.357,31 €
ΕΞΟ∆Α
Eνταλθέντα
134.545.061,09 €
Πληρωθέντα
134.284.019,17 €
Ώστε ο λογαριασµός της χρηµατικής διαχείρισης του έτους 2013 παρουσιάζεται ως
εξής:
Εισπραχθέντα:
145.040.193,36 €
Πληρωθέντα:
134.284.019,17 €
Χρηµ. υπόλοιπο:
10.756.174,19 €
Κατόπιν των όσων εκθέτουµε παραπάνω, σας παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση του απολογισµού του έτους 2013.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
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