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Νέα Φιλαδέλφεια    14/10/2014

Αριθ. Πρωτ. : 17544
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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. 27/2014 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 156/2014

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Υποβολή λογαριασμών εσόδων-εξόδων για
τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2014,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του
Β.Δ. από 15/6/1959».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 13 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ.
17240/23/9-10-2014 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΄.

ΑΔΑ: ΒΜΒΝΩΗΓ-ΩΗΡ



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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1)Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος,
Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά Ευτυχία 5)
Αντωνόπουλος Δημήτριος 6) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 7) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ 8) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 9) Αράπογλου
Γεώργιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς.

 Ο κ. Α.Κόντος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και
ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ., ενώ ο κ. Γ.Αράπογλου
απεχώρησε από τη Συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και ψηφοφορία επί
του μοναδικού θέματος Ε.Η.Δ., που συζητήθηκε τελευταίο, μετά τα
θέματα της Η.Δ..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας τις αριθ. πρωτ. 16357/23-9-2014, 16358/23-9-2014και
16359/23-9-2014 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα
Ταμείου επί του θέματος :

Α)

ΘΕΜΑ: Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, που αφορούν τον μήνα Ιούνιο 2014, στους οποίους
εμφανίζονται κατ' είδος τα βεβαιωθέντα έσοδα, τα έσοδα που έχουν
πραγματοποιηθεί κατά  τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, καθώς και τα υπόλοιπα
προς είσπραξη έσοδα, βάσει του αρθρ. 48 Β.Δ. 15/6/1959 και αρθρ. 72 παρ.β
Ν.3852/2010.

Η οικονομική διαχείριση από 01/01/2014 - 30/06/2014 έχει ως εξής:

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα
1. Τακτικά  έσοδα € 8.130.182,40

2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα € 2.842.561,90

3. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα € 4.885.022,46

ΑΔΑ: ΒΜΒΝΩΗΓ-ΩΗΡ



Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 15.857.766,76

Β. Εισπραχθέντα έσοδα:
1. Τακτικά έσοδα € 5.618.132,96
2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €    1.832.463,17
3. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα € 4.885.022,46

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων € 12.335.618,59

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/14-30/06/2014 €
3.522.148,17
Γ. Έξοδα:

1. Ενταλθέντα € 9.933.614,12
2. Προπληρωθέντα €                72,00

(Πληρωμένα Προπληρωθέντα) € 72,00
3. Πληρωθέντα €    9.489.504,98
4. Υπόλοιπα προς πληρωμή €       444.109,14

Δ. Χρηματικό υπόλοιπο 30/6//2014
1.   Τακτικά € 402.889,36
2.   Έκτακτα ανειδίκευτα € 238.460,85
3.   Έκτακτα ειδικευμένα € 2.204.763,40

Σύνολο € 2.846.113,61

Σας ενημερώνουμε ότι:
1) με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση δεν είναι εφικτό να εφαρμόσουμε το
αρθ. 24 του Ν. 1080/80 σύμφωνα με το οποίο: " Προς διασφάλιση της κανονικής
καταβολής των αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων,
παρακρατείται υπ΄ ευθύνη του προϊσταμένου του οικείου Ταμείου, εκ των κατά την
διάρκεια του οικονομικού έτους εισπραττομένων εσόδων εκάστου δήμου, των μη
νόμω διατιθεμένων δι΄ ειδικούς σκοπούς, ποσόν αντιστοιχούν προς τας αποδοχάς
και συντάξεις ενός διμήνου των υπαλλήλων και συνταξιούχων αυτών, όπερ
χρησιμοποιείται αποκλειστικώς δια την πληρωμή των αποδοχών και συντάξεων και
ανανεούται διαρκώς εκ των εν τω μεταξύ εισπραττομένων εσόδων".
2) στο ταμιακό υπόλοιπο συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 7.500,00 ευρώ της
κλοπής που συνέβη στις 03/11/2011 στο Δημοτικό Νεκροταφείο και το οποίο θα
τακτοποιηθεί κατόπιν αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Β)

ΘΕΜΑ: Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, που αφορούν τον μήνα Ιούλιο 2014, στους οποίους
εμφανίζονται κατ' είδος τα βεβαιωθέντα έσοδα, τα έσοδα που έχουν
πραγματοποιηθεί κατά  τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, καθώς και τα υπόλοιπα
προς είσπραξη έσοδα, βάσει του αρθρ. 48 Β.Δ. 15/6/1959 και αρθρ. 72 παρ.β
Ν.3852/2010.

Η οικονομική διαχείριση από 01/01/2014 - 31/07/2014 έχει ως εξής:

ΑΔΑ: ΒΜΒΝΩΗΓ-ΩΗΡ



Α. Βεβαιωθέντα έσοδα
1. Τακτικά  έσοδα € 9.237.828,67

2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα € 3.354.876,61

3. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα € 5.548.633,95

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 18.141.339,23

Β. Εισπραχθέντα έσοδα:
1. Τακτικά έσοδα € 6.791.574,73
2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €    2.268.201,64
3. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα € 5.463.020,80

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων € 14.522.797,17

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/14-31/07/2014 €
3.618.542,06
Γ. Έξοδα:

1. Ενταλθέντα €  11.213.378,56
2. Προπληρωθέντα €                  0,00

(Πληρωμένα Προπληρωθέντα) € 0,00
3. Πληρωθέντα €  10.931.594,96
4. Υπόλοιπα προς πληρωμή €       281.783,60

Δ. Χρηματικό υπόλοιπο 31/7//2014
1.   Τακτικά € 711.805,98
2.   Έκτακτα ανειδίκευτα € 233.662,19
3.   Έκτακτα ειδικευμένα € 2.645.734,04

Σύνολο € 3.591.202,21

Σας ενημερώνουμε ότι:
1) με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση δεν είναι εφικτό να εφαρμόσουμε το
αρθ. 24 του Ν. 1080/80 σύμφωνα με το οποίο: " Προς διασφάλιση της κανονικής
καταβολής των αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων,
παρακρατείται υπ΄ ευθύνη του προϊσταμένου του οικείου Ταμείου, εκ των κατά την
διάρκεια του οικονομικού έτους εισπραττομένων εσόδων εκάστου δήμου, των μη
νόμω διατιθεμένων δι΄ ειδικούς σκοπούς, ποσόν αντιστοιχούν προς τας αποδοχάς
και συντάξεις ενός διμήνου των υπαλλήλων και συνταξιούχων αυτών, όπερ
χρησιμοποιείται αποκλειστικώς δια την πληρωμή των αποδοχών και συντάξεων και
ανανεούται διαρκώς εκ των εν τω μεταξύ εισπραττομένων εσόδων".
2) στο ταμιακό υπόλοιπο συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 7.500,00 ευρώ της
κλοπής που συνέβη στις 03/11/2011 στο Δημοτικό Νεκροταφείο και το οποίο θα
τακτοποιηθεί κατόπιν αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Γ)

ΘΕΜΑ: Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων

ΑΔΑ: ΒΜΒΝΩΗΓ-ΩΗΡ



Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, που αφορούν τον μήνα Αύγουστο 2014, στους
οποίους εμφανίζονται κατ' είδος τα βεβαιωθέντα έσοδα, τα έσοδα που έχουν
πραγματοποιηθεί κατά  τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, καθώς και τα υπόλοιπα
προς είσπραξη έσοδα, βάσει του αρθρ. 48 Β.Δ. 15/6/1959 και αρθρ. 72 παρ.β
Ν.3852/2010.

Η οικονομική διαχείριση από 01/01/2014 - 31/08/2014 έχει ως εξής:

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα
1. Τακτικά  έσοδα € 10.044.239,04

2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα € 3.578.223,96

3. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα € 5.572.368,07

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων €  19.194.831,07

Β. Εισπραχθέντα έσοδα:
1. Τακτικά έσοδα € 7.601.637,22
2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €    2.496.541,33
3. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα € 5.586.754,92

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων € 15.584.933,47

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/14-31/08/2014 €
3.609.897,60
Γ. Έξοδα:

1. Ενταλθέντα €  12.321.863,73
2. Προπληρωθέντα €                  0,00

(Πληρωμένα Προπληρωθέντα) € 0,00
3. Πληρωθέντα €  12.137.539,92
4. Υπόλοιπα προς πληρωμή €       184.323,81

Δ. Χρηματικό υπόλοιπο 31/8//2014
1.   Τακτικά € 604.854,13
2.   Έκτακτα ανειδίκευτα € 204.289,29
3.   Έκτακτα ειδικευμένα € 2.638.250,13

Σύνολο € 3.447.393,55

Σας ενημερώνουμε ότι:
1) με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση δεν είναι εφικτό να εφαρμόσουμε το
αρθ. 24 του Ν. 1080/80 σύμφωνα με το οποίο: " Προς διασφάλιση της κανονικής
καταβολής των αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων και συνταξιούχων,
παρακρατείται υπ΄ ευθύνη του προϊσταμένου του οικείου Ταμείου, εκ των κατά την
διάρκεια του οικονομικού έτους εισπραττομένων εσόδων εκάστου δήμου, των μη
νόμω διατιθεμένων δι΄ ειδικούς σκοπούς, ποσόν αντιστοιχούν προς τας αποδοχάς
και συντάξεις ενός διμήνου των υπαλλήλων και συνταξιούχων αυτών, όπερ
χρησιμοποιείται αποκλειστικώς δια την πληρωμή των αποδοχών και συντάξεων και
ανανεούται διαρκώς εκ των εν τω μεταξύ εισπραττομένων εσόδων".
2) στο ταμιακό υπόλοιπο συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 7.500,00 ευρώ της
κλοπής που συνέβη στις 03/11/2011 στο Δημοτικό Νεκροταφείο και το οποίο θα
τακτοποιηθεί κατόπιν αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΔΑ: ΒΜΒΝΩΗΓ-ΩΗΡ



Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις
που καταγράφονται στο αριθ. 27/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια
ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1β του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 48 Β.Δ. 15/6/1959 και
όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τους υποβαλλόμενους  λογαριασμούς Εσόδων-Εξόδων για τους μήνες
Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο έτους 2014 του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος,
στους οποίους εμφανίζονται κατ' είδος τα βεβαιωθέντα έσοδα, τα έσοδα που έχουν
πραγματοποιηθεί κατά  τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, τα υπόλοιπα προς
είσπραξη έσοδα καθώς και τα πραγματοποιηθέντα έξοδα, βάσει του αρθρ. 48 Β.Δ.
15/6/1959 και του αρθρ. 72 παρ.β Ν.3852/2010, ήτοι:

Α)

Η οικονομική διαχείριση από 01/01/2014 - 30/06/2014 έχει ως εξής:

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα
1. Τακτικά  έσοδα € 8.130.182,40

2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα € 2.842.561,90

3. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα € 4.885.022,46

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 15.857.766,76

Β. Εισπραχθέντα έσοδα:
1. Τακτικά έσοδα € 5.618.132,96
2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €    1.832.463,17
3. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα € 4.885.022,46

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων € 12.335.618,59

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/14-30/06/2014 €
3.522.148,17
Γ. Έξοδα:

1. Ενταλθέντα € 9.933.614,12
2. Προπληρωθέντα €                72,00

(Πληρωμένα Προπληρωθέντα) € 72,00
3. Πληρωθέντα €    9.489.504,98
4. Υπόλοιπα προς πληρωμή €       444.109,14

Δ. Χρηματικό υπόλοιπο 30/6//2014

ΑΔΑ: ΒΜΒΝΩΗΓ-ΩΗΡ



1.   Τακτικά € 402.889,36
2.   Έκτακτα ανειδίκευτα € 238.460,85
3.   Έκτακτα ειδικευμένα € 2.204.763,40

Σύνολο € 2.846.113,61

Β)

Η οικονομική διαχείριση από 01/01/2014 - 31/07/2014 έχει ως εξής:

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα
1. Τακτικά  έσοδα € 9.237.828,67

2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα € 3.354.876,61

3. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα € 5.548.633,95

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 18.141.339,23

Β. Εισπραχθέντα έσοδα:
1. Τακτικά έσοδα € 6.791.574,73
2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €    2.268.201,64
3. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα € 5.463.020,80

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων € 14.522.797,17

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/14-31/07/2014 €
3.618.542,06
Γ. Έξοδα:

1. Ενταλθέντα €  11.213.378,56
2. Προπληρωθέντα €                  0,00

(Πληρωμένα Προπληρωθέντα) € 0,00
3. Πληρωθέντα €  10.931.594,96
4. Υπόλοιπα προς πληρωμή €       281.783,60

Δ. Χρηματικό υπόλοιπο 31/7//2014
1.   Τακτικά € 711.805,98
2.   Έκτακτα ανειδίκευτα € 233.662,19
3.   Έκτακτα ειδικευμένα € 2.645.734,04

Σύνολο € 3.591.202,21

Γ)

Η οικονομική διαχείριση από 01/01/2014 - 31/08/2014 έχει ως εξής:

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα
1. Τακτικά  έσοδα € 10.044.239,04

2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα € 3.578.223,96

3. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα € 5.572.368,07

ΑΔΑ: ΒΜΒΝΩΗΓ-ΩΗΡ



Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων €  19.194.831,07

Β. Εισπραχθέντα έσοδα:
1. Τακτικά έσοδα € 7.601.637,22
2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €    2.496.541,33
3. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα € 5.586.754,92

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων € 15.584.933,47

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/14-31/08/2014 €
3.609.897,60
Γ. Έξοδα:

1. Ενταλθέντα €  12.321.863,73
2. Προπληρωθέντα €                  0,00

(Πληρωμένα Προπληρωθέντα) € 0,00
3. Πληρωθέντα €  12.137.539,92
4. Υπόλοιπα προς πληρωμή €       184.323,81

Δ. Χρηματικό υπόλοιπο 31/8//2014
1.   Τακτικά € 604.854,13
2.   Έκτακτα ανειδίκευτα € 204.289,29
3.   Έκτακτα ειδικευμένα € 2.638.250,13

Σύνολο € 3.447.393,55

 Επισημαίνεται ότι με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση δεν είναι εφικτό να
εφαρμοστεί το αρθ. 24 του Ν. 1080/80 σύμφωνα με το οποίο: " Προς
διασφάλισιν της κανονικής καταβολής των αποδοχών των δημοτικών
υπαλλήλων και συνταξιούχων, παρακρατείται υπ΄ ευθύνη του προϊσταμένου
του οικείου Ταμείου, εκ των κατά την διάρκειαν του οικονομικού έτους
εισπραττομένων εσόδων εκάστου δήμου, των μη νόμω διατιθεμένων δι΄
ειδικούς σκοπούς, ποσόν αντιστοιχούν προς τας αποδοχάς και συντάξεις ενός
διμήνου των υπαλλήλων και συνταξιούχων αυτών, όπερ χρησιμοποιείται
αποκλειστικώς δια την πληρωμήν των αποδοχών και συντάξεων και
ανανεούται διαρκώς εκ των εν τω μεταξύ εισπραττομένων εσόδων".

 Επισημαίνεται επίσης ότι στο ταμιακό υπόλοιπο συμπεριλαμβάνεται το ποσό
των 7.500,00 ευρώ της κλοπής που συνέβη στις 03/11/2011 στο Δημοτικό
Νεκροταφείο και το οποίο θα τακτοποιηθεί κατόπιν αποφάσεως του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφισε) ο κ.
Λ.Γεωργαμλής, ο οποίος απείχε από την ψηφοφορία,
επιφυλασσόμενος να μελετήσει καλύτερα τα οικονομικά στοιχεία
του θέματος.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 156/2014
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Ταμείου
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
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