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             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

   

Νέα Φιλαδέλφεια   1/7/2015  

  

Αριθ. Πρωτ. : 13956/3-7-2015 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής 

Μέριμνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 

                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 

Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 

Τηλ.          :  213-2049028-029 

Fax           :  213-2049006 

 

   

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 16/2015 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης : 142/2015                                  

 

                                                                                             

                                                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                             

«Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου 

Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. έτους 2013». 

 

 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα την 1
η
 του 

μήνα Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 13236/16/26-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του 

Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά 

και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, 

παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 2) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 3) Παπαλουκά Ευτυχία 4) Πρελορέντζος 

Αρσένιος-Γεώργιος και 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ, μέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Αντωνόπουλος Δημήτριος 3) Γεωργαμλής 

Λύσσανδρος και 4) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί 

του πρώτου εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 το  

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός Ευάγγελος. 

 

• Απόντος του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής και μη επιθυμούντος του Αντιπροέδρου αυτής να 

προεδρεύσει, προήδρευσε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 το εκλεγέν με τις 

περισσότερες ψήφους μέλος της πλειοψηφίας Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος. 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης είπε :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13270/26-6-2015 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου του Δήμου επί του θέματος :  

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (Ισολογισμός-

Αποτελέσματα χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013 – Προσάρτημα των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων).   

 

 

     Σας διαβιβάζω τον Ισολογισμό της 31/12/2013 και τα συνοδευτικά αυτού στοιχεία και παρακαλώ όπως τα 

εισαγάγετε στην Οικονομική Επιτροπή για προέλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, σύμφωνα με το  Π.Δ.315/1999, 

όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 72 παρ.1 περ. γ του Ν.3852/2010 

(Νόμος Πολιτεία και λοιπές διατάξεις). 

 

 Περαιτέρω εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

 

Σας ενημερώνω ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας, με την απόφαση 

της 01/07/2014 αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι προέλεγξε τον απολογισμό εσόδων εξόδων του Δήμου για 

το έτος 2013 παρότι το θέμα της συνεδρίασης ήταν «Προέλεγχος ετήσιου λογαριασμού της διαχείρισης 

του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Οικονομικού έτους 2013», που σημαίνει σύμφωνα με τον κώδικα 

ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνονταν στον λογαριασμό διαχείρισης και ο Ισολογισμός τα Αποτελέσματα και 

το Προσάρτημα της Χρήσης 2013. 

Σας υποβάλλω σήμερα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 που αποτελούνται από: 

� Τον Ισολογισμό της 31/12/2013 

ΑΔΑ: 7ΒΚΓΩΗΓ-ΜΓΟ



 

 

3

 

� Τα αποτελέσματα χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013 

� Καθώς και το προσάρτημα του Ισολογισμού 

Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 72 παρ.1 περ. γ του Ν. 3852/2010. 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η χρήση του 2013 είναι η τρίτη χρήση λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας 

Χαλκηδόνας ο οποίος προέκυψε από τη συνένωση των πρώην Καποδιστριακών Δήμων Νέας Φιλαδέλφειας και 

Χαλκηδόνας.   

Τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία εσόδων της χρήσης 2013 ως τρίτη χρήση είναι τα εξής: 

1. Τα Ίδια Έσοδα του Δήμου από Δικαιώματα, τέλη, φόρους ανήλθαν σε ποσό €7.595.323.53 και οι 

ληφθείσες Επιχορηγήσεις από το Κράτος ανέρχονται στο ποσό των €4.451.016,28 . Έτσι, το σύνολο του 

κύκλου εργασιών ανήλθε συνολικά στο ποσό των €12.046.339,81. 

2. Τα λειτουργικά Έξοδα του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των €13.175.214,66 που διακρίθηκαν σε: Κόστος 

Κύριας δραστηριότητας ποσού €10.311.409,44, Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ποσού €2.568.466,49 

Έξοδα λειτουργίας Δημοσίων Σχέσεων ποσού €24.963,02, Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και 

χρεογράφων €19.168,64, και Χρηματοοικονομικά Έξοδα ποσού €251.207.07. 

3. Τα Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως διαμορφώθηκαν σε Ζημίες ποσού €1.100.122,21 και μετά την 

επίδραση των Εκτάκτων Αποτελεσμάτων Κέρδη ποσού € 832.121,19 δημιουργήθηκε το τελικό 

έλλειμμα χρήσεως ποσού € 268.001,02 

4. Οι αποσβέσεις της χρήσης αφορούν ένα κονδύλι το οποίο εμφανίζεται παράλληλα με την εφαρμογή του 

διπλογραφικού συστήματος, επιδρά σημαντικά στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων, χωρίς όμως στην 

πραγματικότητα να αφορά εκταμίευση του ποσού αυτού. 
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Συγκεκριμένα τα Αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής: 

A.  ΕΣΟΔΑ      

1) Το σύνολο των εσόδων που βεβαιώθηκαν στην οικονομική χρήση του έτους 2013 έχoυν ως εξής: 

Κωδικός Λογαριασμός Ποσό 

72 Έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη 832.374.61 € 

73 Έσοδα από Δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 6.762.948.92 € 

Σύνολο Ιδίων Εσόδων 7.595.323.53 € 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις 4.451.016.28 € 

75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και λοιπά έσοδα 0,00 € 

76 Έσοδα κεφαλαίων 28.752,64 € 

Σύνολο εσόδων 12.075.092,45 €  

 

Β.   ΕΞΟΔΑ 

2) Το σύνολο των εξόδων που βεβαιώθηκαν στην οικονομική χρήση του έτους 2013 έχoυν ως εξής: 

Κωδικός Λογαριασμός Ποσό 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.557.607,49 € 

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 380.849,77 € 

62 Παροχές τρίτων 1.928.753,76 € 

63 Φόροι-τέλη 14.222,12 € 

64 Διάφορα έξοδα 962.046,04 € 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 251.207,07 € 

66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 1.663.631,51 € 

67 Χορηγήσεις-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις 2.083.816,95 € 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 21.898,21 € 

Σύνολο εξόδων 

12.864.032,92 

€ 

Κόστος αναλωθέντων υλικών 311.181,74 € 

Γενικό σύνολο εξόδων 

13.175.214,66 

€ 

     

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως/Ζημίες 

-1.100.122,21 

€ 

    

2) Τα Έκτακτα και ανόργανα Έσοδα και Έξοδα που διενεργήθηκαν στην χρήση 2013 έχουν ως εξής: 

 

Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

1.120.899,09 

€ 

82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 138.852,88 € 

Σύνολο εσόδων 

1.259.751,97 

€ 

82.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 219.364,01 € 

81.03 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 208.205,34 € 

83.11 Προβλέψεις και επισφαλείς απαιτήσεις & δάνεια 61,43 € 
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Σύνολο εξόδων 427.630,78 € 

 Έκτακτα Αποτελέσματα/Κέρδη 

    832.121,19 

€ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

        Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 

Ι.αποτελέσματα εκμετ/σης   

  1.κύκλος εργασιών(κύριας δραστηριότητας) 6.762.948,92 

  2.έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 832.374,61 

  3.τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 4.451.016,28 

  μείον κόστος κύριας δραστηριότητας 10.311.409,44 

  μικτά αποτ/τα εκμ/σης 1.734.930,37 

  πλέον άλλα εσοδα εκμ/σης 0,00 

  σύνολο 1.734.930,37 

  μείον 1.έξοδα διοικ.λειτ. 2.568.466,49   

  3.έξοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων 24.963,02 2.593.429,51 

  μερικά αποτ.εκμ/σης -859.499,14 

    

  πλέον   

  4.πιστωτ.τόκοι 28.752,64   

  28.752,64   

  

Μείον 

1.προβλέψεις    

υποτίμησης συμ.και 

χρεωγράφων 

             

         

19.168,64   

  3.χρεωστ.τόκοι & συναφή 251.207,07 270.375,71 -241.623,07 

  ολικά αποτ/τα εκμ/σης -1.100.122,21 

ΙΙ. πλέον: έκτακτα 

αποτελέσματα   

  1.έκτακτα & ανόργ. έσοδα 1.120.899,09   

  3.έσοδα προηγ. χρήσεων 138.852,88   

  1.259.751,97   

  μείον   

  1.έκτακτα & ανόργανα έξοδα 219.364,01   

  3.έξοδα προηγ.χρήσεων 208.205,34 

4. Προβλέψεις για έκτακτους 

κινδύνους 61,43 427.630,78 832.121,19 

  -268.001,02 

  οργαν.&έκτ.αποτ/τα   

  ΜΕΙΟΝ   

  σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων 1.663.631,51   

  Μείον :οι ενσωμα.στο λειτ.κόστος 1.663.631,51 0,00 

  ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -268.001,02 

    

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ   

  Καθαρά αποτελέσματα χρήσης -268.001,02   

    

  (+)ή(-) υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων -463.909,33   

  αποθεματικά προς διάθεση   

  Σύνολο -731.910,35   

  μείον   

  ζημιές εις νέο -731.910,35   

              

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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Το έλλειμμα κατά την 31-12-2013 από την οικονομική διαχείριση της χρήσης 2013 ανήλθε στο ποσό 

των Ευρώ -268.001,02 και θα μειώσει τα Ίδια Κεφάλαια του Καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας 

και την οικονομική του οντότητα. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013   

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσης αποσβέσεις αναπόσβ.αξία 

Σχέση 

διάρθρωσ

ης 

περιουσίας 

στο σύνολο 

του 

Ενεργητικ

ού 

3.λοιπά έξοδα εγκ/σης 778.299,98 664.209,93 114.090,05   

  778.299,98 664.209,93 114.090,05 0,25% 

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

ΙΙ. Ενσώματες ακιν/σεις   

1.γήπεδα-οικόπεδα 13.705.855,14 0,00 13.705.855,14   

1α.πλατείες-πάρκα-παιδότοποι κοινής χρήσεως 6.957.667,06 5.530.209,32 1.426.957,74   

1β.οδοί-οδοστρώματα κοινής χρήσεως 6.488.375,70 3.370.062,97 3.118.312,73   

1γ.πεζοδρόμια κοινής χρήσεως 5.754.903,00 3.685.135,49 2.069.767,51   

3.κτίρια-τεχν.έργα 18.431.231,83 6.456.313,89 11.974.917,94   

3β.εγκ/σεις ηλεκτρ. Κοινής χρήσεως 5.131.879,52 3.570.680,00 1.561.199,52   

3γ.λοιπές εγκ/σεις κοινής χρήσεως 1.690.340,37 1.268.081,92 422.258,45   

4.μηχανήματα 1.330.705,42 1.260.949,36 69.756,06   

5.μεταφ.μέσα 3.107.239,90 2.722.717,52 384.522,38   

6.έπιπλα 2.030.664,57 1.806.560,00 224.104,57   

7.ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές 4.929.833,53 0,00 4.929.833,53   

Σύνολο ακιν/σεων 69.558.696,04 29.671.210,47 39.887.485,57 86,42% 

ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις   

1.τίτλοι πάγιας επένδυσης 1.540.900,01   

μείον(-)οφειλόμενες δόσεις 60.000,00   

 μείον(-)προβλέψεις  αποτίμησης 1.479.339,89 1.560.12   

  1.560,12 0,00% 

    

σύνολο παγ.ενεργ/κού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 39.889.045,69   

    

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Ι. Αποθέματα   

4.υλικά επισκευής, αναλώσιμα, αντ/κά παγίων 162.624,30   

  162.624,30 0,35% 

ΙΙ. Απαιτήσεις   

1.απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών, αγαθών κλπ. πόρων 357.883,38   

4.I επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις 2.094.449,42   

μείον προβλέψεις -2.094.449,42 0,00   

4.II.Απαιτήσεις από πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων   845.478,44   

11.χρεώστες διάφοροι 968.090,88   

  2.171.452,70 4,70% 

IV. Διαθέσιμα   

3.καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.848.573,18   

  1.848.573,18 4.01% 

σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 4.182.650,18   
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Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   

2  .έσοδα χρήσης εισπρακτέα 762.029,96   

3α.λοιποί μεταβατικοί ''Μισθώματα Leasing  προς πληρωμή'' 902.318,68   

3β.εισπρακτέα υπολ. χρημ/σης ΥΠΕΣ για ληξ/μες 

υποχρ. 307.531,89 

σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού 1.971.880,53 4,27% 

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε) 46.157.666,45 100,00% 

            

 

 

Τα κυριότερα σημαντικά οικονομικά μεγέθη που αξίζει να σχολιαστούν είναι τα εξής: 

1. Ανείσπρακτες απαιτήσεις από μισθώματα ποσού 968.090,88€ («Χρεώστες διάφοροι») οι οποίες είναι 

επισφαλείς ως προς την είσπραξή τους με αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση του Δήμου για την 

αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του. 

2. Ποσό 1.610.841,17€ από τα συνολικά (1.848.573,18€) ταμιακά διαθέσιμα της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2013, 

είναι δεσμευμένα για συγκεκριμένους σκοπούς (έκτακτα ειδικευμένα) και δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου. 

 

 

            

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Α.ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Ποσά 

κλειόμενης 

χρήσεως 

2013 

Σχέση 

διάρθρωσης 

των 

υποχρεώσεων 

στο σύνολο 

του 

Παθητικού 

Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

  

1.κεφάλαιο 
 

14.210.427,97   

  14.210.427,97 30,76% 

ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ.   

3.δωρεές παγίων 230.752,27   

4.επιχορηγήσεις επενδύσεων 18.712.347,89   

  18.943.100,16 41,04% 

    

ΙV. Αποτελέσματα σε νέο.   

έλλειμμα χρήσεως εις νέο -731.910,35 -1,59% 

    

σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV) 32.421.617,78   

    

      

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ  ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ  ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ    

1.Προβλέψεις γιά αποζημίωση προσ/κού 85.207,61   
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2.λοιπές προβλέψεις. 
 

659.000,00   

  
 

744.207,61 1,61% 

Β1.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΣ  
  

ΓΙΑ ΛΗΞ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  

1.Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ληξ/σμες υποχρεώσεις 
 

3.769.871,53 
 

2.Χρηματοδότηση από παρακρατηθέντα αρ. 27 Ν3756/09 
  

για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 

429.805,44 
 

 
4.199.676,97 9.10% 

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

  

Ι.μακροπρόθεσμες   υποχρεώσεις   

2.δάνεια τραπεζών 3.653.053,06   

4.λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις 574.202,80   

  4.227.255,86 9.16% 

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.   

1.προμηθευτές 1.683.411,99   

3.τράπεζες 0,00   

5.υποχρεώσεις απο φόρους τέλη 83.440,53   

6.ασφαλ.οργανισμοί 43.005,20   

7.μακροπρ.υποχρ.πληρωτέες στην επόμ.χρήση 328.115,88   

11.πιστωτές διαφοροι. 439.254,18   

  2.577.227,78 5.58% 

σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ) 6.804.483,64 14.74% 

    

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ    

1.έσοδα επόμενων  χρήσεων  486.966,96   

2.έξοδα χρήσης δεδουλευμένα 385.809,02   

3.λοιποί  μεταβατικοί  λογα/σμοι    845.478,44   

3
α
.χρημ/ση ΥΠΕΣ για ληξ/μες υποχρ.πληρ.στην επόμενη χρήση 269.426,03 

σύνολο μεταβατικών λογ/σμών Παθητικού 1.987.680,45 4.27% 

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ       46.157.666,45 100,00% 

 

Η κύρια διάρθρωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι η εξής:     

1.προμηθευτές 1,683.411,99   

11.πιστωτές  διάφοροι. 439.254,18 2,122,666,17 82,36% 

3.τράπεζες 0,00   

7.μακροπρ.υποχρ.πληρωτέες στην επόμενη χρήση 328.115,88 328.115,88 12,73% 

5.υποχρεώσεις από φόρους τέλη 83.440,53 3,24% 

6.ασφαλ.οργανισμοί 43.005,20 1,67% 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 2.577.227,78 100,00% 

    

Tο μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου, αφορά τους προμηθευτές-πιστωτές 

συνολικού ποσού 2.122.666,17 που κατέχει ποσοστό 82,36 του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

Το ανωτέρω ποσό εμφανίζεται μειωμένο σε σχέση με αυτό της 31/12/2012 ποσού € 6.320.846,59 λόγω ότι 

στη παρούσα χρήση ο Δήμος,  υπάχθηκε στη διαδικασία εξόφλησης ποσού € 4.199.676,97 των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το Ν. 4093/12 "Έγκριση 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 

4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016". 

Επίσης, στη παρούσα χρήση ο Δήμος υπάχθηκε στον Ν. 4093/2012(ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012) περί «Ρύθμιση 

θεμάτων  αποπληρωμής δανείων ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού και λοιπών φορέων τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων». Αποτέλεσμα του ανωτέρω  είναι να επιμηκυνθεί η διάρκεια αποπληρωμής των δανειακών 
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συμβάσεων του Δήμου με το Τ.Π.Δ κατά οχτώ (8) έτη από τη λήξη αυτών με χορήγηση περιόδου χάρητος 

τριών (3) ετών, στα οποία ο Δήμος θα καταβάλει μόνο τους τόκους, αρχής γενομένης από την 1/1/2013. Το 

αποτέλεσμα της παραπάνω ενέργειας είχε σαν επακόλουθο: α) Την ελάφρυνση των προϋπολογισμών των 

ετών 2013, 2014 και 2015 κατά 577.651,54€, 581.677,55€ και 549.758,70€ αντίστοιχα και β) την επιβάρυνση 

του Δήμου σε τόκους στο ποσό του 1.248.860,79€ το οποίο αναλύεται ως εξής: 

• Για την τριετία 2013-2015 το ποσό της επιβάρυνσης ανέρχεται σε 40.057,99€ 

• Από το 2016 έως το 2025 το ποσό της επιβάρυνσης ανέρχεται σε 1.111.173,94€ 

• Για το τελευταίο διάστημα 2026-2033 η επιβάρυνση ανέρχεται σε 97.629,04€ 

Συμπερασματικά προκύπτει ότι από το 2016 έως το 2025 η επιβάρυνση των τόκων ανέρχεται στο ποσό του 

1.111.173,94€ και η σύγκριση αυτή γίνεται γιατί τότε (δηλαδή το 2025) έληγαν τα δάνεια σύμφωνα με τις 

προηγούμενες συμβάσεις που είχαν υπογραφεί. 

 

 

 Τα χρηματικά διαθέσιμα στον Ισολογισμό της 31/12/2013 ανέρχονται σε ποσό 1.848.573,18 € και  

εμφανίζονται μειωμένα  κατά 155.049,92 € σε σχέση με τα ταμειακά διαθέσιμα που εμφανίζονται στον 

Ταμειακό Απολογισμό. Η διαφορά αυτή αφορά α) πλέον τις μη εμφανισθείσες επιταγές για πληρωμή στους 

δικαιούχους κατά την 31/12/2013 ποσού 159.931,97 € οι οποίες εξοφλήθηκαν στην επόμενη χρήση και 

περιλαμβάνονταν σε εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα της 31/12/2013 και β) μείον το έλλειμμα από κλοπή 

ταμείου του νεκροταφείου ποσού € 7.450,00 γ) μείον το υπόλοιπο οφειλομένων ληξιπρόθεσμων εντολών 8ης, 

9ης, 10ης από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ ποσού € 269.426,03. και δ) μείον τις οφειλόμενες κρατήσεις 

ληξιπροθέσμων 7ης εντολής ποσού € 38.105,86.  

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού και της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων της παρούσας 

χρήσης,  εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές: 

 

1. Τα πάγια που προέρχονται από την απογραφή έναρξης της 1.1.2011 και είναι αυτά που εμφανίζονται 

στον Ισολογισμό έναρξης 1.1.2011 του Καλλικρατικού Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας και  

αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία  είναι 

προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το 

νόμο αποσβέσεις μέχρι 31.12.2010. 

i. Οι αξίες απογραφής έναρξης της χρήσεως 2013 των λογαριασμών «Γήπεδα-Οικόπεδα» € 

13.705.855,14, «Κτίρια και τεχνικά έργα» €18.431.231,83, προσδιορίσθηκαν με βάση το 

σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες και στις αξίες, από 

αυτές που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου του Δήμου που βρίσκεται σε 

εξέλιξη θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παραγράφου του 

Π.Δ. 315/30.12.1999. 
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ii. Οι αξίες απογραφής έναρξης της χρήσεως 2013, των παγίων κοινής χρήσεως που εμφανίζονται 

στους λογαριασμούς(Γ.ΙΙ.1α)  «Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως» € 6.957.687,06, 

(Γ.ΙΙ.1β) «Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως» €6.488.375,70 , (Γ.ΙΙ.1γ)  «Πεζοδρόμια κοινής 

χρήσης» € 5.754.903,00, (Γ.ΙΙ.3β) «Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως» € 

5.131.879,52, (Γ.ΙΙ.3γ) «Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως» €1.690.340,37, 

προσδιορίσθηκαν με βάση το υλοποιηθέν Τεχνικό Πρόγραμμα των 2 πρώην Καποδιστριακών 

Δήμων και τις τακτοποιητικές εγγραφές που ακολούθησαν στην απογραφή έναρξης.  

2. Τις αξίες των προσθηκών των παγίων της παρούσας χρήσης που αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής 

κτήσεως τους ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο 

αποσβέσεις της παρούσας χρήσης. 

3. Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων, έχουν υπολογισθεί με βάση τις διατάξεις του 

N 4110/2013. 

Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν ως εξής:  

α) Η Συμμετοχή στη «Δημοτική Κοινωφελείς Επιχείρηση Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας» η οποία 

δημιουργήθηκε από την συγχώνευση των δύο δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην καποδιστριακών 

Δήμων που συγχωνεύτηκαν κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Φιλαδέλφειας»,  «Αρωγή – Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Χαλκηδόνας») αποτιμήθηκε 

στην τρέχουσα μηδενική αξία της. Η οποία προκύπτει, από την καταβλημένη αξία κτήσης 1.515.298,53, 

το οφειλόμενο κεφάλαιο ποσού € 60.000 και ισόποσες της καταβλημένης αξίας κτήσης προβλέψεις 

υποτίμησης. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των προβλέψεων υποτίμησης ποσού € 1.455.298,53, κ

 ατά ποσό € 1.276.000,54 είχαν σχηματισθεί από την απογραφή έναρξης 1/1/2011 του Καλλικρατικού 

Δήμου και κατά ποσό € 179.297,99 σχηματίστηκαν στην χρήση 2011 με επιβάρυνση των 

αποτελεσμάτων της, καθότι τα κεφάλαια των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων είχαν απολεσθεί από την 

προηγούμενη λειτουργία τους και στην συνέχεια της λειτουργίας της νέας επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Φ.Χ.» 

είχαν σωρευθεί επιπλέον ζημιές που έχουν καταστήσει τα ίδια κεφάλαια της αρνητικά. 

β) Η Συμμετοχή στην ανώνυμη εταιρεία, «Περιφερειακή Α.Ε. Διανομής Φυσικού Αερίου Κ. Αττικής», 

«ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», αποτιμήθηκε στην μικρότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσης και της τρέχουσα 

αξία της που ήταν και η μικρότερη, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της εταιρείας 

, την 31-12-2013, όπως προβλέπεται από το Π.Δ 315/1999. 

4. Πραγματοποιήθηκε απογραφή των αποθεμάτων λήξεως αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών και 

αποτιμήθηκαν με βάση τη μέση τιμή αγοράς τους, μία από τις παραδεκτές αρχές αποτίμησης που 
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προβλέπεται από το Π.Δ. 315/1999 «περί Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. και περιεχομένου 

του Προϋπολογισμού» όπως ισχύει.  

5. Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες. Oι υποχρεώσεις, των οποίων η προθεσμία εξόφλησης των από την ημερομηνία του 

Ισολογισμού, είναι μεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, 

όλες δε οι λοιπές έχουν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια 

ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 

6. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυομένου προσωπικού. Στην παρούσα χρήση ο Δήμος 

συμπλήρωσε σε βάρος των αποτελεσμάτων του την ήδη σχηματισμένη πρόβλεψη με επιπλέον ποσό € 

2.729,57. Το υπόλοιπο των προβλέψεων για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

ανέρχεται κατά την 31/12/2013 σε ποσό € 85.207.61. 

Σας ενημερώνω επίσης ότι για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2013 έχει 

οριστεί Ορκωτός Ελεγκτής ( η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON A.E», με υπεύθυνο Ορκωτό 

Ελεγκτή την κα  Χρυσανθοπούλου Μαρίνα) και έχει υπογραφεί σύμβαση για αυτή την εργασία στις 

22/12/2014. 

 

  Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω καλείσθε να προελέγξετε τον ισολογισμό του Δήμου και τα αποτελέσματα 

χρήσεως οικ. έτους 2013, έτσι ώστε στη συνέχεια τα ανωτέρω στοιχεία να υποβληθούν στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για να διατυπώσει σε ειδική συνεδρίαση την κρίση του επ΄ αυτών. 

 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία 

ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 16/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη 

συνέχεια ο Προεδρεύσας κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προεδρεύσαντος, μελέτησε τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη 

της και είδε τις διατάξεις του άρθρου 163 παρ. 1,2,3 και 4 του Ν. 3463/06, αυτές του άρθρου 72 παρ. 1γ του Ν. 

3852/10 και του Π.Δ. 315/1999, 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία 

 

α) Επειδή ο Δήμος έχει συνέχεια ως Νομικό Πρόσωπο να υπογραφούν οι ανωτέρω οικονομικές 

καταστάσεις από τον νυν Δήμαρχο κ. Αριστείδη Βασιλόπουλο, προκειμένου εν συνεχεία να υποβληθούν προς 

έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

β) Εγκρίνει τον προέλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, τον Ισολογισμό της 31/12/2013 τα 

Αποτελέσματα της 1/1/2013 έως 31/12/2013 και το Προσάρτημα  του Ισολογισμού της Χρήσης 2013. 
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γ) Καλεί άμεσα τους ορκωτούς ελεγκτές κα Χρυσανθοπούλου Μαρίνα της ελεγκτικής εταιρείας 

«GRANT THORNTON A.E»,» να παραδώσουν την έκθεση ελέγχου, προκειμένου όλα τα ανωτέρω να 

υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. 

 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία, 

επιφυλασσόμενος να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά τη σχετική ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 142/2015 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΣΑΣ 

(ως εκλεγέν με τις περισσότερες ψήφους μέλος της πλειοψηφίας) 

 

 

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          

Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

               Λεβαντή Εμμανολία 

 

 

Εσωτερική Διανομή : 

 

1. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 

4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

6. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικ. Μέριμνας 

 

 

 

Συνημμένα :   1. Προσάρτημα Ισολογισμού της 31
ης

/12/2013 

                         2.  Ισολογισμός της 31
ης

/12/2013 
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  

 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999) 

 

ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ»  

 

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ  ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή 

κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του 

ισολογισμού και του λογαριασμού  αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι 

που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής. 

 Δεν έγινε παρέκκλιση. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών 

εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος κάνει τέτοιες 

συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. 

 

Δεν έγιναν συμπτύξεις. 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23:Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα 

των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα 

κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, 

δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης   χρήσεως.   Επίσης, 

σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων 

λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης 

χρήσεως. 

 

Δεν έγινε παρέκκλιση. 

 

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των 

διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με 

σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού 

αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά 

επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις 

που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη 

αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση 

των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του 

Δήμου.  
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(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως αφορούν: 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως 

ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία  είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και 

βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις της χρήσης 

υπολογίσθηκαν βάσει του N. 4110/2013. 

Ειδικότερα τα υπόλοιπα ενάρξεως της 1/1/2013 (αξίας κτήσεως και αποσβέσεων) των λογαριασμών των 

παγίων στοιχείων, προέκυψαν κατά την απογραφή της περιουσίας του Δήμου που έγινε την 1/1/2011 και 

προσδιορίσθηκαν (κατά κατηγορία παγίων ) ως ακολούθως: 

(1
α
)Τα πάγια που προέρχονται από την απογραφή έναρξης 1.1.2011 είναι αυτά που εμφανίζονται στον 

Ισολογισμό έναρξης 1.1.2013 του Καλλικρατικού Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας και αποτιμήθηκαν 

στην αξία κτήσης ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των 

προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις μέχρι τις 

31.12.2013. 

 

(1β) Οι αξίες απογραφής έναρξης της χρήσεως 2013 των λογαριασμών «Γήπεδα-Οικόπεδα» € 

13.705.855,14, «Κτίρια και τεχνικά έργα» €18.431.231,83, προσδιορίσθηκαν με βάση το σύστημα 

αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές 

διατάξεις. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες και στις αξίες, από αυτές που θα προκύψουν από την 

ολοκλήρωση του Κτηματολογίου του Δήμου που βρίσκεται σε εξέλιξη θα τακτοποιηθούν σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην περίπτωση 8 της παραγράφου του Π.Δ. 315/30.12.1999. 

(1γ) Οι αξίες απογραφής έναρξης της χρήσεως 2013, των παγίων κοινής χρήσεως που εμφανίζονται στους 

λογαριασμούς(Γ.ΙΙ.1
α
)  «Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως» € 6.957.687,06, (Γ.ΙΙ.1β) «Οδοί-

Οδοστρώματα κοινής χρήσεως» €6.488.375,70 , (Γ.ΙΙ.1γ)  «Πεζοδρόμια κοινής χρήσης» € 5.754.903,00, 

(Γ.ΙΙ.3β) «Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως» € 5.131.879,52, (Γ.ΙΙ.3γ) «Λοιπές 

εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως» €1.690.340,37, προσδιορίσθηκαν με βάση το υλοποιηθέν Τεχνικό 

Πρόγραμμα των 2 πρώην Καποδιστριακών Δήμων και τις τακτοποιητικές εγγραφές που ακολούθησαν 

στην απογραφή έναρξης.  

(1δ) Τις αξίες των προσθηκών των παγίων παρούσας χρήσης και προηγούμενης χρήσης που αποτιμήθηκαν 

στην αξία της τιμής κτήσεως του ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, μειωμένη με τις προβλεπόμενες από 

το νόμο αποσβέσεις της παρούσας χρήσης. 

(1ε) Των ακινήτων (Γ.ΙΙ.3) με βάση τους κανόνες αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους (που 

προβλέπονται από τη φορολογική νομοθεσία Ν.1249/82) όπως προβλέπεται από την παράγρ. 1.1.108 

περίπτ. 3β του Π.Δ. 315/1999. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες και τις αξίες, από αυτές που θα 

προκύψουν από την ολοκλήρωση του. 

            (2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 

(3) Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν ως εξής:  

α) Η Συμμετοχή στη «Δημοτική Κοινωφελείς Επιχείρηση Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας» η οποία 

δημιουργήθηκε από την συγχώνευση των δύο δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην καποδιστριακών 

Δήμων που συγχωνεύτηκαν κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Φιλαδέλφειας και «Αρωγή – Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Νέας Χαλκηδόνας») 

αποτιμήθηκε στην τρέχουσα μηδενική αξία της. Η οποία προκύπτει, από καταβλημένο κεφάλαιο ποσού € 

1.455.298,53, αποτιμημένη σε μηδενική αξία, καθότι σε προηγούμενες χρήσεις έχει διενεργηθεί ισόποση 

πρόβλεψη υποτίμησης, αφού τα κεφάλαια είχαν απολεσθεί. Παραμένει οφειλόμενο κεφάλαιο ποσού € 

60.000,00, που έρχεται ως υποχρέωση από τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Νέας Χαλκηδόνας προς την 

πρώην «Αρωγή- Κοινωφελή Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Νέας Χαλκηδόνας».  

β) Η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε.», με καταβλημένο κεφάλαιο ποσού € 18.706,58, η οποία 

αποτιμήθηκε με μηδενική αξία. Ο Δήμος στην παρούσα χρήση σχημάτισε ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης 

ποσού € 18.706,58, επιβαρύνοντας ισόποσα τα αποτελέσματα της χρήσης και τα ίδια κεφάλαιά του, αφού 

η αξία κτήσεως της συμμετοχής είναι μικρότερη της τρέχουσας αξίας της, καθότι σύμφωνα με τον 

τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της 31/12/2013 τα Ίδια Κεφάλαιά της εταιρείας είχαν απολεσθεί και 

είχαν καταστεί αρνητικά.  

γ) Η «Περιφερειακή Α.Ε. Διανομής Φυσικού Αερίου Κ. Αττικής», με καταβεβλημένο κεφάλαιο ποσού     € 

6.894,90, αποτιμημένη στην τρέχουσα αξία της ποσού € 1.560,12. Ο Δήμος στην παρούσα χρήση 
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συμπλήρωσε την ήδη σχηματισμένη από προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη υποτίμησης ποσού  € 4.872,71, 

κατά ποσό € 462,07 επιβαρύνοντας ισόποσα τα αποτελέσματα της χρήσης, καθότι η αξία κτήσεως της 

συμμετοχής είναι μικρότερη της τρέχουσας αξίας της. 

 

 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, 

εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος 

που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για  τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν 

με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου 

αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς "διαφορών 

αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική 

μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας 

πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών "διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη 

χρήση. 

 

Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. 

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων 

στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ως εκ τούτου δεν προέκυψαν 

συναλλαγματικές διαφορές. 

 

 

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων 

εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου 

ενεργητικού 

Στην παρούσα χρήση διενεργήθηκαν προσθήκες που αφορούν τα ενσώματα πάγια του Δήμου ύψους € 

1.624.422,80.  

 

Περιγραφή 
Προσθήκες 

2013 

Φορέας 

Χρηματοδότησης 

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 22.486,53 Δωρεά 

Ακίνητα 
19.445,81 Ίδιοι Ποροι 

-22.486,53   

Μηχανήματα - Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις - Λοιπός 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός 3.813,00 

Επιχορήγηση 

ΥΠΕΣΔΑ για 

πυροπροστασία 

Μεταφορικά Μέσα 

220.904,36 

Λήξη από 

χρηματοδοτική 

μίσθωση 

Έπιπλα & λοιπός 

εξοπολισμός 42.404,16 Ίδιοι Ποροι 

Ασώματες 

ακινητοποιήσεις και 

έξοδα πολυετούς 

αποσβέσεως 19.704,60 

ΣΑΤΑ που αφορά 

€  14.760,00 και 

κατά ποσό € 

4.944,60 από 
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ίδιους πόρους 

Οδοί οδοστρώματα 

κοινής χρήσης 

1.318.150,87 

ΣΑΤΑ κατά ποσό 

€ 160.471,96 και 

Ίδιοι πόροι 

92.047,05 κατά 

ποσό 

1.065.631,86 από 

ΕΣΠΑ.. 

Σύνολο 1.624.422,80   

 

Η ανάλυση, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό, της πάγιας περιουσίας του Δήμου, η μεταβολή της σε σχέση με τον 

υπό έγκριση ισολογισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο της 31/12/2013 και των αποσβέσεων που τους αναλογούν, 

παραθέτεται πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. 

 

 

Αξία κτήσης 

31/12/2012

Μεταφορές σε 

λογαριασμός 

Πρόσθηκες 

2013

Αξία κτήσης 

31/12/2013

Αποσβέσεις 

έως 31/12/2012

Αποσβέσεις 

2013

Συνολικές 

αποσβέσεις 

31/12/2013

Αναπόσβεστο 

υπόλοιπο 

31/12/2013

10 Εδαφικές Εκτάσεις 13.683.368,61 22.486,53 0,00 13.705.855,14 0,00 0,00 0,00 13.705.855,14

11

Κτίρια -   Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων -Τεχνικά Έργα 18.434.272,55 -3.040,72 19.445,81 18.431.231,83 5.728.663,33 727.650,56 6.456.313,89 11.974.917,94

12

Μηχανήματα - Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις - Λοιπός 

Μηχανολογικός Εξοπλισμός 1.326.892,42 0,00 3.813,00 1.330.705,42 1.244.874,12 16.075,24 1.260.949,36 69.756,06

13 Μεταφορικά Μέσα 2.886.335,54 220.904,36 220.904,36 3.107.239,90 2.618.946,73 103.770,79 2.722.717,52 384.522,38

14

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός 1.988.260,41 0,00 42.404,16 2.030.664,57 1.740.007,25 66.552,75 1.806.560,00 224.104,57

15

Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση και προκαταβολές 

κτήσεως πάγιων στοιχείων 4.986.839,14 -1.573.261,04 1.516.255,43 4.929.833,53 0,00 0,00 0,00 4.929.833,53

16

Ασώματες ακινητοποιήσεις 

και έξοδα πολυετούς 

αποσβέσεως 758.595,38 14.760,00 19.704,60 778.299,98 607.268,61 56.941,32 664.209,93 114.090,05

17

Πάγιες (Μόνιμες) 

Εγκαταστάσεις Κοινής 

Χρήσεως 24.705.014,78 1.318.150,87 1.318.150,87 26.023.165,65 16.732.028,85 692.640,85 17.424.669,70 8.598.495,95

ΣΥΝΟΛΟ 68.769.578,83 0,00 3.140.678,23 70.336.996,02 28.671.788,89 1.663.631,51 30.335.420,40 40.001.575,62

Περιγραφή

 

β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων – εξόδων εγκαταστάσεως και οι 

διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται 

αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

Οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης αναλύονται κατά είδος παγίων στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

Λογ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

10 Γήπεδα-οικόπεδα - 

11 Ακίνητα 727.650,56 

12 Μηχανήματα 16.075,24 

13 Μεταφορικά μέσα 103.770,79 

14 

Έπιπλα, προγράμματα 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών  και 

λοιπός εξοπλισμός  

66.552,75 

16 
Έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης 
56.941,32 

17 Κοινόχρηστα πάγια 692.640,85 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.663.631,51 
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Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με το N. 4110/2013 και των διατάξεων της παρ. 1.1.108 του ΠΔ 315/99. 

 

 (γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι 

οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με  αναφορά  σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. 

 

 Δεν έγιναν. 

 

(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα 

ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) 

«έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε  περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε  

γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, 

αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα. 

 

            Δεν έγιναν.   

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές  πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. 

 

Ανάλυση των συνδεμένων επιχειρήσεων ακολουθεί στο επόμενο άρθρο. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και 

χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος 

της χρήσεως. 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά το σύνολο των συμμετοχών του Δήμου με την αξία 

κτήσης τους πού έχει προκύψει μετά την αποτίμηση της 31/12/2013. 

 

Επωνυμία Επιχείρησης

% 

Συμμετοχής

Αξία κτήσης 

1/1/2013

Προβλέψεις 

υποτίμησης 

1/1/2013

Προβλέψεις 

στην παρούσα 

χρήση 

Αξία κτήσης 

31/12/2013

Οφειλόμενο 

κεφάλαιο 

31/12/2013

Προβλέψεις 

υποτίμησης 

έως 

31/12/2013

Υπόλοιπο 

31/12/2013

«Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνας» 100,00% 1.515.298,53 1.455.298,53 1.515.298,53 60.000,00 1.455.298,53 0,00

ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε. 3,31% 18.706,58 18.706,57 18.706,57 18.706,57 0,00

Περιφερειακή Ανώνυμη Εταιρία 

Διαν. Φυσικού Αερίου 

Κεντρικής Αττικής - Αθηναϊκό 

Αέριο 0,59% 6.894,90 4.872,71 462,07 6.894,90 5.334,78 1.560,12

Γενικό σύνολο 1.540.900,01 1.460.171,24 19.168,64 1.540.900,00 60.000,00 1.479.339,88 1.560,12  
 

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του 

ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση. 

 Δεν υπάρχουν διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων. 

 

(β) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών 

ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών 

αυτών στοιχείων 

 

Τα αποθέματα προσδιορίστηκαν με φυσική καταμέτρηση 31/12/2013 και αποτιμήθηκαν στη μέση τιμή 

αγοράς τους ποσού € 162.624,30 

 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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Το  κεφάλαιο του Δήμου ανέρχεται σε ποσό € 14.197.192,20 και είναι το καθαρό κεφάλαιο των πρώην 

Καποδιστριακών Δήμων που μεταφέρθηκε στο νέο Δήμο μετά τη συνένωση και για τη χρήση του 2013 προέκυψε 

ως εξής. 

 

Περιγραφή 
Υπόλοιπο 

31/12/2013 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 

1/1/2013 14.181.631,90 

Διάθεση ΣΑΤΑ σε υποχρεώσεις 

απογραφης 13.235,77 

Διόρθωση σχηματισμένων 

προβλέψεων που έχει διενεργηθεί 

κατά την απογραφή και 

εισπράχθηκαν το 2013 15.560,30 

Σύνολο 14.210.427,97 

 

Τα Ίδια Κεφάλαια (καθαρή θέση) του Δήμου κατά την 31.12.2013 ανέρχονται σε ποσό € 32.421.617,78 

περιλαμβάνονται οι αναπόσβεστες επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων και οι δωρεές παγίων που παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

Κεφάλαιο    14.210.427,97 

Δωρεές παγίων 
 

230.752,27 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων  
 

18.712.347,89 

Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις 

νέο  
-268.001,02 

Υπόλοιπο ελλείμματος 

προηγούμενων χρήσεων εις νέο.  
-463.909,33 

Ίδια Κεφάλαια την 31/12/2013   32.421.617,78 

 

 

 7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές 

προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες. 

 

Οι προβλέψεις που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2013 αφορούν: 

 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια» ποσού € 2.151.086,44,που αφορά: α)  προβλέψεις ποσού € 

2.094.449,42 που είχαν σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις, για επισφαλείς εισπράξεως επίδικες απαιτήσεις 

από χρεώστες και εμφανίζονται αφαιρετικά στο κονδύλι του Ισολογισμού “ Δ. ΙΙ. 4. Επισφαλείς - Επίδικες 

απαιτήσεις και χρεώσεις  και β) προβλέψεις ποσού € 56.637,02 που είχαν σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις,  

αφορά στο σύνολο του απαιτήσεις από την πρώην Δημοτική επιχείρηση «ΑΡΩΓΗ» του πρώην Καποδιστριακού 

Δήμου Νέας Χαλκηδόνας                   και εμφανίζονται αφαιρετικά στο κονδύλι του Ισολογισμού “ Δ. ΙΙ. 5. 

Χρεώστες διάφοροι. 

 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» ποσού € 85.207,61 Στην παρούσα 

χρήση αναπροσαρμόστηκε η ήδη σχηματισμένη  πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου την 31/12/2013 με ποσό € 2.729,57 με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα 

αποτελέσματα της χρήσης και μειώθηκαν ισόποσα οι σχηματισμένες προβλέψεις της 31/12/2013.  

 

«Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης» ποσού € 659.000,00 που αφορά τις προβλέψεις που έχει σχηματίσει ο 

Δήμος μέχρι την 31.12.2010 για πιθανή καταβολή των αναδρομικών παροχών-επιδομάτων στους εργαζόμενους 
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του Δήμου και συγκεκριμένα της ειδικής μηνιαίας πρόσθετης αμοιβής (€ 176) για το χρονικό διάστημα από 

1.1.2001 έως 31.12.2006, όταν τελεσιδικήσουν οι σχετικές αγωγές των υπαλλήλων του Δήμου. 

 

 

 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις οποίες η προθεσμία 

εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, 

κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες 

ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους. 

 

 Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν δάνεια από την Εθνική Τράπεζα, και το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων, τα οποία αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Α/Α Τράπεζα 

Αριθμός 

Δανείου 

Υπόλοιπο 

δανείων 

κατά την 

31/12/2013 

Βραχυπρόθεσμο 

τμήμα δανείου 

Μακροπρόθεσμο 

τμήμα δανείου 

1 

Εθνική 

Τράπεζα 

Αρ. Συμβ. 

4029504582 1.012,22 0,00 1012,22 

Σύνολο Δανείου από Εθνική 

Τράπεζα: 1.012,22 0,00 1.012,22 

1 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/04 247.836,93 0,00 247.836,93 

2 Τ.Π. & Δ. 05//12348/00/03 58.559,71 0,00 58.559,71 

3 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/02 147.391,92 0,00 147.391,92 

4 Τ.Π. & Δ. 05/00139/00/01 403.207,27 0,00 403.207,27 

5 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/06 521.850,81 0,00 521.850,81 

6 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/05 95.720,83 0,00 95.720,83 

7 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/11 0,00 0,00 0,00 

8 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/07 1.088.210,69 0,00 1.088.210,69 

9 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/08 812.870,33 0,00 812.870,33 

10 Τ.Π. & Δ. 05/12348/00/09 276.392,35 0,00 276.392,35 

Σύνολο Δανείων από Τ.Π. & Δ. : 3.652.040,84 0,00 3.652.040,84 

Γενικό Σύνολο   3.653.053,06 0,00 3.653.053,06 

 

 

 (γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του 

Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. 

αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση 

ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις 

αναφέρονται χωριστά. 

Δεν υπάρχουν. 

 

8  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 "έσοδα χρήσεως 

εισπρακτέα", 36.90 «Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί»,  56.00 «έσοδα επομένων χρήσεων»,  56.01 "έξοδα 

χρήσεως πληρωτέα",  56.80 «Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί» , 56.91  «Αναμενόμενες αποζημιώσεις από 

πράξη επιβ .από εισφορά σε χρήμα»  αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. 

 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
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Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα 

Αφορούν: 

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη ΔΕΗ μηνός Νοεμβρίου Δεκεμβρίου  762.029,96 

Λοιποί Μεταβατικοί  

Αφορούν: 

Μισθώματα leasing προς εξόφληση μετά τη 31.12.2013 και μέχρι το 

2016 902.318,68 

Εισπρακτέα Υπόλοιπα χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις που αφορούν 8η, 9η και 10η εντολή πληρωμής 269.426,03 

Εισπρακτέα Υπόλοιπα χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις που αφορούν τις κρατήσεις της 7ης εντολή πληρωμής  

των ληξιπρόθεσμων 
38.105,86 

Σύνολο 1.209.850,57 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ 1.971.880,53 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 
Έσοδα επομένων χρήσεων 

Αφορούν: 

Προκαταβολή τακτικής κατανομής της χρήσης 2014.  330.000,00 

Μη απορροφηθείσα Επιχορήγηση για επισκευή και συντήρηση ΣΑΤΑ 

σχολικών κτιρίων χρήσης 2012 70.388,91 

Μη απορροφηθείσα Επιχορήγηση για επισκευή και συντήρηση ΣΑΤΑ 

σχολικών κτιρίων χρήσης 2013 69.400,00 

Μη απορροφηθείσα Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ  για Πυροπροστασία. 16.733,56 

Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για Κ.Ε.Π. (Μισθοδοσία 

Μονίμων) 444,49 

Σύνολο εσόδων επόμενων χρήσεων 486.966,96 

 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

Αφορούν: 

Έξοδα (κόστος ηλεκτροδότησης κι προμήθεια ) ΔΕΗ μηνών 

Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2013 που παρακρατούνται μέσω των 

ανταποδοτικών τελών στην επόμενη χρήση. 385.809,02 

Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού 

Υπόλοιπο εισφοράς από την πράξη εφαρμογής πολεοδομικού σχεδίου 

«ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ» εισπρακτέο. 845.478,44 

Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ληξ/μες υποχρεώσεις πληρωτέες την 

επόμενη χρήση 269.426,03 

Σύνολο Λοιπών μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού 1.114.904,47 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.987.680,45 

 

 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   ΤΑΞΕΩΣ 
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(α) Αρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από 

αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες 

πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η 

πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του Δήμου. Τυχόν 

υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι 

οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.  

 

Οι λογαριασμοί τάξεως τηρούνται όπως προβλέπεται ανωτέρω. 

 

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο 

παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις  εμφανίζονται στους 

λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-

προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς 

όφελος τρίτων.  

 

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ούτε εμπράγματες ασφάλειες. 

 

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
       

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα 

μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες 

υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται 

συνολικά για κάθε κατηγορία.  

 

  Τα έξοδα παράστασης, κινήσεως των οργάνων διοίκησης του Δήμου στη χρήση 2013 ανήλθαν στο 

συνολικό ποσό των € 130.096,05 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν 

δόθηκαν σε μέλη των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης και οφείλονται κατά την ημερομηνία κλεισίματος 

του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, 

καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. 

Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  

 

Δεν υπάρχουν. 

 

 

 

 

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά 

τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε 

μισθούς - ημερομίσθια και  κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με 

συντάξεις.  

 

  

1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα 283 

2) Μέσος όρος προσωπικού ανά κατηγορίες 
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Αιρετοί 7 

Μόνιμο προσωπικό 194 

Προσωπικό αορίστου χρόνου 54 

Προσωπικό ορισμένου χρόνου 25 

Προσωπικό ειδικών θέσεων 3 

Σύνολο 283 

(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού: 

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 3.125.597,99 

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου 781.243,79 

Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 

(Συνεργάτες Δημάρχου) 170.730,08 

Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 296.434,00 

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων 

κοινωνικής ασφάλισης 597.874,44 

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (Άρθρα 3Ν. 

1726/44, 30Ν. 2262/52, 100Ν.Δ. 4260/61 και 

33Ν.Δ. 5441/66) 457.948,84 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές μόνιμοι και 

αορίστου 82.007,07 

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 45.771,28 

ΣΥΝΟΛΟ 5.557.607,49 

 

 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των 

αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις 

νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση. 

 

 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων», καθώς και 

για τις «προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους»  τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν 

επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Δήμου.  

 

 Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

Αφορούν: 

Aναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 1.120.897,89 

Λοιπά έκτακτα Ανόργανα Έσοδα 1,20 

Σύνολο 1.120.899,09 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 

Αφορούν: 

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

2012 3.217,44 

Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2012 10.404,11 

Οφειλές  από παράταση ταφής, φύλαξης κιβωτίων, εκταφής 5.575,00 

ΑΔΑ: 7ΒΚΓΩΗΓ-ΜΓΟ
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Έσοδα μισθωμάτων ετών 2010, 2011, 2012 κυλικείου 

Δημοτικού νεκροταφείου 95.187,33 

Έσοδα από αποσύρεις παλαιών αυτοκινήτων 2012 2.952,00 

Εισπράξεις ποινικών από Υπουργείο Οικονομικών και Δ.Ο.Υ. 

2012 14.757,98 

Έσοδα από πρόστιμα 133,28 

Έσοδα από μείωση ενοικίων προηγούμενων χρήσεων Κ.Ε.Π. 

Πίνδου 533,40 

Έσοδα από μείωση ενοικίων προηγούμενων χρήσεων 

αποθήκης ηλεκτρολόγων 93,84 

Έσοδα από μείωση ενοικίων προηγούμενων χρήσεων Β' κτήριο 

Κ.Α.Π.Η. 149,70 

Έσοδα από μείωση ενοικίων προηγούμενων χρήσεων 

Κοινωνικό Παντοπωλείο  163,20 

Αποκατάσταση αποσβεσεων παγίων 1.499,10 

Έσοδα από μείωση ενοικίων προηγούμενων χρήσεων 

Κ.Α.Π.Η. Εφέσου 4.186,50 

Σύνολο 138.852,88 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

Αφορούν: 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 28,73 

Αποζημίωση ειδικής παροχής € 176,00 για αμοιβές δικηγόρων 39.199,28 

Αποζημειώσεις ειδικών παροχών 176 σε εργαζόμενους με 

σχέση εργασίας ιδ.δικαίου αορίστου χρόνου ως απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής Αρ. 114/17.10.2013 71.104,00 

Αποζημειώσεις ειδικών παροχών 176 σε εργαζόμενους με 

σχέση εργασίας ιδ.δικαίου σχολ.φυλάκων  ως απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής Αρ. 121/17.10.2013 50.688,00 

Αποζημειώσεις ειδικών παροχών € 176 σε εργαζόμενους με 

σχέση εργασίας ιδ.δικαίου αορίστου χρόνου ως απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής αρ. 122/17.10.2013. 58.344,00 

Σύνολο 219.364,01 

Eξοδα προηγουμένων χρήσεων 

Αφορούν: 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών 75.783,98 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 8.803,76 

Διάφορα έξοδα 846,18 

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.113,98 

Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων 5.646,75 

Κόστος ύδρευσης προηγούμενης χρήσης πρασίνου και 

νεκροταφείου 21.480,78 

Κόστος ύδρευσης προηγούμενης χρήσης δημοτικών κτιρίων 1.319,00 

Aνάκληση αξίας δωρεών που ωφέλησε τα αποτελέσματα 

προηγούμενων χρήσεων 86.836,42 

Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων 2.374,49 

Σύνολο 208.205,34 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 

Αφορούν: 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 61,43 

ΑΔΑ: 7ΒΚΓΩΗΓ-ΜΓΟ
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Σύνολο 61,43 

 

 

13: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με 

ειδικές  διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της 

περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν αυτό δεν 

επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις  προηγούμενες παραγράφους. 

 

Ο Δήμος «ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ» στις 21.12.2012 υπέγραψε «Σύμφωνο αποδοχής όρων 

εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων» με το Υπουργείο Εσωτερικών και ενέταξε ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ποσού € 4.469.103,00€. Για την εξόφληση αυτών ο Δήμος έλαβε χρηματοδότηση στη χρήση ποσού 

€ 4.199.676,97 με παρακράτηση της επιχορήγησης του Ν. 3756/2009. 

 

 

 

Νέα Φιλαδέλφεια, 26 Ιουνίου 2015  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Η 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ          ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΘΗ ΠΛΕΣΙΤΗ      ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ

 

 

ΑΔΑ: 7ΒΚΓΩΗΓ-ΜΓΟ



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία χρήσεως 2013 χρήσεως 2012

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 778.299,98 664.209,93 114.090,05 758.595,38 607.268,61 151.326,77   Ι.  Κεφάλαιο 14.210.427,97 14.181.631,90

778.299,98 664.209,93 114.090,05 758.595,38 607.268,61 151.326,77 14.210.427,97 14.181.631,90

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις 

επενδύσεων - δωρεές παγίων
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 13.705.855,14 0,00 13.705.855,14 13.683.368,61 0,00 13.683.368,61  3.  Δωρεές παγίων 230.752,27 143.915,85
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως 6.957.667,06 5.530.709,32 1.426.957,74 6.957.667,06 5.439.218,56 1.518.448,50  4.  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 18.712.347,89 18.147.196,33
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως 6.488.375,70 3.370.062,97 3.118.312,73 5.170.224,83 3.181.746,32 1.988.478,51 18.943.100,16 18.291.112,18

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσης 5.754.903,00 3.685.135,49 2.069.767,51 5.754.903,00 3.506.082,27 2.248.820,73

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 18.431.231,83 6.456.313,89 11.974.917,94 18.434.272,55 5.730.162,43 12.704.110,12

3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 5.131.879,52 3.570.680,00 1.561.199,52 5.131.879,52 3.375.225,82 1.756.653,70 IV. Αποτελέσματα εις νέο 

3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 1.690.340,37 1.268.081,92 422.258,45 1.690.340,37 1.229.755,88 460.584,49 Υπόλοιπο ελλείματος χρήσεως εις νέο -268.001,02 -197.934,87

4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολ.εξοπλ. 1.330.705,42 1.260.949,36 69.756,06 1.326.892,42 1.244.874,12 82.018,30 Υπόλοιπο ελλειμάτων προηγ. Χρήσεων -463.909,33 -265.974,46
5. Μεταφορικά μέσα 3.107.239,90 2.722.717,52 384.522,38 2.886.335,54 2.618.946,73 267.388,81 -731.910,35 -463.909,33

6. Επιπλα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013

 3η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

6. Επιπλα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

λοιπός εξοπλισμός 2.030.664,57 1.806.560,00 224.104,57 1.988.260,41 1.740.007,25 248.253,16
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 4.929.833,53 0,00 4.929.833,53 4.986.839,14 0,00 4.986.839,14 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV) 32.421.617,78 32.008.834,75

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 69.558.696,04 29.671.210,47 39.887.485,57 68.010.983,45 28.066.019,38 39.944.964,07

ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις

1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης 1.540.900,01 1.529.823,66

Μειον: Οφειλόμενες δόσεις 60.000,00 60.000,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Μείον: Προβλέψεις αποτίμησης 1.479.339,89 1.560,12 1.449.094,90 20.728,76 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 85.207,61 82.478,04

1.560,12 20.728,76 2. Λοιπές προβλέψεις 659.000,00 659.000,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 39.889.045,69 40.117.019,60 744.207,61 741.478,04

Β1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.769.871,53 0,00

2. Χρηματοδότηση από παρακρατηθέντα αρ. 27 Ν 3756/09 429.805,44 0,00

για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.199.676,97 0,00

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ι Αποθέματα Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων Αναλώσιμα 

υλικά. Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 162.624,30 187.053,78 Ι. Μακροπορόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών 3.653.053,06 3.728.482,80

4. Λοιπές Μακροπροθέσμες Υποχρεώσεις 574.202,80 902.318,68
       162.624,30 187.053,78 4.227.255,86 4.630.801,48

       

ΙΙ. Απαιτήσεις  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.  Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 357.883,38 695.845,57 1. Προμηθευτές 1.683.411,99 5.771.076,90

, 3. Τράπεζες 0,00 122.151,89

4. Επισφαλείς - Επιδικές απαιτήσεις και χρεώσεις 2.094.449,42 2.109.948,29 5. Υποχρεώεις από Φόρους Τέλη 83.440,53 46.430,16
     Μείον: Προβλέψεις 2.094.449,42 0,00 2.109.948,29 0,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 43.005,20 15.268,30
1α.Απαιτήσεις από πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών Σχεδίων 

Πόλεως 845.478,44 845.478,44 7. Μακρ/σμες υποχρ. Πληρωτέες στην επόμ. χρήση 328.115,88 328.405,08
5. Χρεώστες Διάφοροι 1.024.727,90 236.021,99 11. Πιστωτές Διάφοροι 439.254,18 549.769,69
     Μείον: Προβλέψεις 56.637,02 968.090,88 56.637,02 179.384,97

2.171.452,70 1.720.708,98 2.577.227,78 6.833.102,02

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 6.804.483,64 11.463.903,506.804.483,64 11.463.903,50

ΙV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.848.573,18 1.700.600,87

1.848.573,18 1.700.600,87

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 4.182.650,18 3.608.363,63

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 486.966,96 544.997,95

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 762.029,96 1.074.734,21 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 385.809,02 425.859,32

3 α. Λοιποί μεταβατικοί " Μισθώματα Leasing προς πληρωμή". 902.318,68 1.230.434,56 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 845.478,44 845.478,44

3 β.Λοιποί μεταβατικοί Λογαρισμοί "Εισπρακτέα Υπόλοιπα 

χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις". 307.531,89 0,00

3 α.  Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. για 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση. 269.426,03

1.971.880,53 2.305.168,77 1.987.680,45 1.816.335,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 46.157.666,45 46.030.552,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 46.157.666,45 46.030.552,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού 69.638.495,18 62.973.998,26 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού 69.638.495,18 62.973.998,26

69.638.495,18 62.973.998,26 69.638.495,18 62.973.998,26

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
1.  Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 6.762.948,92 7.205.608,11 Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμα) χρήσεως -268.001,02 -197.934,87
2.  Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις 832.374,61 729.818,91 (+)υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων -463.909,33 -265.974,46
3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό 4.451.016,28 5.569.054,34 Ζημίες εις νέον -731.910,35 -463.909,33

12.046.339,81 13.504.481,36

Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 10.311.409,44 12.652.280,33

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως 1.734.930,37 852.201,03

Πλέον: Αλλα έσοδα 0,00 0,00

Σύνολο 1.734.930,37 852.201,03

Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.568.466,49 2.649.288,48

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.568.466,49 2.649.288,48
           3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 24.963,02 2.593.429,51 43.824,83 2.693.113,31

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -858.499,14 -1.840.912,28

ΠΛΕΟΝ:
    4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 28.752,64 19.565,21

Μείον:

    1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων 19.168,64

    3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 251.207,07 270.375,71 241.623,07 298.071,65 298.071,65 278.506,44

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως -1.100.122,21 -2.119.418,72

ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
           1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.120.899,09 1.602.187,19
           3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 138.852,88 442.907,14

1.259.751,97 2.045.094,33

Μείον: 
          1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 219.364,01 0,00
          2. Έκτακτες ζημίες 0,00 2.654,65
          3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 208.205,34 120.955,83

         4. Προβλέψεις για εκτακτ.κινδύνους 61,43 427.630,78 832.121,19 0,00 123.610,48 1.921.483,85

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) -268.001,02 -197.934,87

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων μη 

ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος 1.663.631,51 2.364.360,28

Μείον: Οι αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων 

στοιχείων 1.663.631,51 0,00 2.364.360,28 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ -268.001,02 -197.934,87

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                           ΑΝΘΗ ΠΛΕΣΙΤΗΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Νέα Φιλαδέλφεια, 26 Ιουνίου 2015

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: 7ΒΚΓΩΗΓ-ΜΓΟ
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