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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
 

Αριθ. Απόφασης : 79/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Υποβολή λογαριασµών εσόδων-εξόδων για 
τους µήνες 1-5/2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 48 του Β.∆. από 15/6/1959». 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 10 του µήνα Ιουλίου του έτους 2013, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 9984/16/5-
7-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που 
επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΓ-Ρ37



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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 3) 
Χατζηδάκη Μαρία 4) Τάφας Ηλίας 5) Κουτσάκης Μιχαήλ 6) Καβακοπούλου 
Αγανίκη  και 7) Παΐδας Αδαµάντιος, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κόντος Σταύρος και 2) Πολίτης Σταύρος                
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
 
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 την αριθ. πρωτ. 8941/25-6-2013 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα Ταµείου επί του θέµατος : 
                                                            

Θέµα: Υποβολή λογαριασµών εσόδων-Εξόδων   
 
           Σας υποβάλλουµε τους λογαριασµούς ταµείου µηνών Ιανουαρίου έως 

Μαΐου σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Β.∆. 15/6/1959 το οποίο είναι σε ισχύ, 

σύµφωνα µε νεότερες πληροφορίες και δεν έχει αντικατασταθεί από τις 

τριµηνιαίες εκθέσεις όπως αρχικά εκ παραδροµής είχε θεωρηθεί. 

          Αρχής γενοµένης από το µήνα Μάιο θα υποβάλλονται οι µηνιαίοι 

λογαριασµοί έως το τέλος του επόµενου µήνα. 

Α) 

ΘΕΜΑ: Υποβολή λογαριασµών Εσόδων – Εξόδων  

 

Σας υποβάλλουµε τους λογαριασµούς εσόδων και εξόδων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος, που αφορούν τον µήνα Ιανουάριο 2013, 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 καθώς και τα 

πραγµατοποιηθέντα έξοδα, βάσει του αρθρ. 48 Β.∆. 15/6/1959 και αρθρ. 72 παρ.β 

Ν.3852/2010. 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2013 - 31/01/2013 έχει ως εξής: 

 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 

      1. Τακτικά  έσοδα €   2.720.404,80                                                                 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΓ-Ρ37



      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   1.459.883,50                                            

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   5.841.095,35  

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 10.021.383,65                                                 

Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 

      1. Τακτικά έσοδα €   1.141.474,80 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €      292.001,74 

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   5.841.095,35 

                                           

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων €   7.274.571,89  

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/13-31/01/2013 €   2.746.811,76      

Γ. Έξοδα: 

      1. Ενταλθέντα €   1.685.128,73                                                                      

2. Προπληρωθέντα €                  0,00   

    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €                 0,00         

3. Πληρωθέντα €    1.568.750,19                                                                    

4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €       116.378,54                                         

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 31/01/2013                                                  

      1.   Τακτικά €          2.384,48                                                                         

      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €        60.642,57                                                   

      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    5.642.794,65                                                    

Σύνολο €   5.705.821,70                                                                                      

 

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 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".  

2) στο ταµιακό υπόλοιπο συµπεριλαµβάνεται το ποσό των 7.500,00 ευρώ της κλοπής που 

συνέβη στις 03/11/2011 στο ∆ηµοτικό 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 ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος, που αφορούν τον µήνα Φεβρουάριο 2013, 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 καθώς και τα 

πραγµατοποιηθέντα έξοδα, βάσει του αρθρ. 48 Β.∆. 15/6/1959 και αρθρ. 72 παρ.β 

Ν.3852/2010. 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2013 - 28/02/2013 έχει ως εξής: 

 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 

      1. Τακτικά  έσοδα €   3.576.654,31                                                                 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   1.640.118,74                                            

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΓ-Ρ37



      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   5.999.274,33  

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 11.216.047,38                                                 

Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 

      1. Τακτικά έσοδα €   1.999.737,75 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €      472.099,42 

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   5.999.274,33 

                                           

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων €   8.471.111,89  

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/13-28/02/2013 €   2.744.935,88      

Γ. Έξοδα: 

      1. Ενταλθέντα €   2.643.984,25                                                                      

2. Προπληρωθέντα €                  0,00   

    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €                 0,00         

3. Πληρωθέντα €    2.526.193,96                                                                    

4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €       117.790,29                                         

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 28/02/2013                                                  

      1.   Τακτικά €      100.983,68                                                                         

      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €        55.154,83                                                   

      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    5.788.779,03                                                    

Σύνολο €   5.944.917,54                                                                                      

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 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".  

2) στο ταµιακό υπόλοιπο συµπεριλαµβάνεται το ποσό των 7.500,00 ευρώ της κλοπής που 

συνέβη στις 03/11/2011 στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο και το οποίο θα τακτοποιηθεί κατόπιν 

αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

                                                               

Γ) 

ΘΕΜΑ: Υποβολή λογαριασµών Εσόδων – Εξόδων  

 

Σας υποβάλλουµε τους λογαριασµούς εσόδων και εξόδων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος, που αφορούν τον µήνα Μάρτιο 2013, 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 καθώς και τα πραγµατοποιηθέντα 

έξοδα, βάσει του αρθρ. 48 Β.∆. 15/6/1959 και αρθρ. 72 παρ.β Ν.3852/2010. 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2013 - 31/03/2013 έχει ως εξής: 

 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 

      1. Τακτικά  έσοδα €   4.704.380,58                                                                 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   1.826.534,85                                            

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   6.048.753,32  

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 12.579.668,75                                                 

Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 

      1. Τακτικά έσοδα €   3.128.536,76 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΓ-Ρ37



      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €      658.800,45 

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   6.048.753,32 

                                           

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων €   9.836.090,53  

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/13-31/03/2013 €   2.743.578,22      

Γ. Έξοδα: 

      1. Ενταλθέντα €   3.729.200,03                                                                      

2. Προπληρωθέντα €                  0,00   

    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €                 0,00         

3. Πληρωθέντα €    3.368.082,17                                                                    

4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €       361.117,86                                         

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 31/03/2013                                                  

      1.   Τακτικά €      577.264,81                                                                         

      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €        64.444,03                                                   

      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    5.826.299,52                                                    

Σύνολο €   6.468.008,36                                                                                      

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 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".  

2) στο ταµιακό υπόλοιπο συµπεριλαµβάνεται το ποσό των 7.500,00 ευρώ της κλοπής που 

συνέβη στις 03/11/2011 στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο και το οποίο θα τακτοποιηθεί κατόπιν 

αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

                                                               

∆) 

ΘΕΜΑ: Υποβολή λογαριασµών Εσόδων – Εξόδων  

 

Σας υποβάλλουµε τους λογαριασµούς εσόδων και εξόδων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος, που αφορούν τον µήνα Απρίλιο 2013, 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 καθώς και τα πραγµατοποιηθέντα 

έξοδα, βάσει του αρθρ. 48 Β.∆. 15/6/1959 και αρθρ. 72 παρ.β Ν.3852/2010. 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2013 - 30/04/2013 έχει ως εξής: 

 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 

      1. Τακτικά  έσοδα €   5.506.358,77                                                                 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   2.082.501,94                                            

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   6.121.233,32  

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 13.710.094,03                                                 

Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 

      1. Τακτικά έσοδα €   3.931.115,18 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €      919.288,67 

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   6.121.791,55 

                                           

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων € 10.972.195,40  

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΓ-Ρ37



Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/13-30/04/2013 €   2.737.898,63      

Γ. Έξοδα: 

      1. Ενταλθέντα €   6.099.570,78                                                                      

2. Προπληρωθέντα €           5.000,00   

    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €          5.000,00         

3. Πληρωθέντα €    4.848.260,16                                                                    

4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €    1.256.310,62                                         

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 30/04/2013                                                  

      1.   Τακτικά €      216.287,47                                                                         

      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €      131.614,53                                                   

      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    5.776.033,24                                                    

Σύνολο €   6.123.935,24                                                                                      

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 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".  

2) στο ταµιακό υπόλοιπο συµπεριλαµβάνεται το ποσό των 7.500,00 ευρώ της κλοπής που 

συνέβη στις 03/11/2011 στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο και το οποίο θα τακτοποιηθεί κατόπιν 

αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

                                                               

Ε) 

ΘΕΜΑ: Υποβολή λογαριασµών Εσόδων – Εξόδων  

 

Σας υποβάλλουµε τους λογαριασµούς εσόδων και εξόδων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος, που αφορούν τον µήνα Μάιο 2013, 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 καθώς και τα πραγµατοποιηθέντα 

έξοδα, βάσει του αρθρ. 48 Β.∆. 15/6/1959 και αρθρ. 72 παρ.β Ν.3852/2010. 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2013 - 31/05/2013 έχει ως εξής: 

 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 

      1. Τακτικά  έσοδα €   6.518.901,04                                                                 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   2.352.177,13                                            

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   6.337.639,72  

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 15.208.717,89                                                 

Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 

      1. Τακτικά έσοδα €   4.943.847,68 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €   1.189.454,81 

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   6.338.197,95 

                                           

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων € 12.471.500,44  

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/13-31/05/2013 €   2.737.217,45      

Γ. Έξοδα: 

      1. Ενταλθέντα €   7.662.121,14                                                                      

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΓ-Ρ37



2. Προπληρωθέντα €           5.000,00   

    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €          5.000,00         

3. Πληρωθέντα €    6.118.743,97                                                                    

4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €    1.548.377,17                                         

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 31/05/2013                                                  

      1.   Τακτικά €      288.885,42                                                                         

      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €      191.263,71                                                   

      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    5.872.607,34                                                    

Σύνολο €   6.352.756,47                                                                                      

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 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".  

2) στο ταµιακό υπόλοιπο συµπεριλαµβάνεται το ποσό των 7.500,00 ευρώ της κλοπής που 

συνέβη στις 03/11/2011 στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο και το οποίο θα τακτοποιηθεί κατόπιν 

αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

3) λόγω µη αναµόρφωσης του προϋπολογισµού στο σκέλος των εξόδων και κατά συνέπεια 

µη έκδοσης του Χρηµατικού Εντάλµατος, στα πληρωθέντα δεν εµφανίζεται το ποσό των 

8.222,05 ευρώ, προϊόν κατάσχεσης στην Τράπεζα Πειραιώς στις 23/05/2013, από τους 

Σπυριδαντωνάκη Γεώργιο και Σπυριδαντωνάκη Μαρία, η οποία κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µε 

αρ.πρωτ. 3603/22-3-2013 σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ.2065/08 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών (τµ.18
ον 

τριµ.).    

                                                               

 
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. 17/2013 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.∆. 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 την  

Χρονική Περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου έτους 2013 του ∆ήµου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος, 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 καθώς και τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα, 
βάσει του αρθρ. 48 Β.∆. 15/6/1959 και αρθρ. 72 παρ.β Ν.3852/2010, ήτοι:  

 
Α) 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΓ-Ρ37



 
Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2013 - 31/01/2013 έχει ως εξής: 

 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 

      1. Τακτικά  έσοδα €   2.720.404,80                                                                 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   1.459.883,50                                            

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   5.841.095,35  

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 10.021.383,65                                                 

Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 

      1. Τακτικά έσοδα €   1.141.474,80 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €      292.001,74 

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   5.841.095,35 

                                           

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων €   7.274.571,89  

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/13-31/01/2013 €   2.746.811,76      

Γ. Έξοδα: 

      1. Ενταλθέντα €   1.685.128,73                                                                      

2. Προπληρωθέντα €                  0,00   

    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €                 0,00         

3. Πληρωθέντα €    1.568.750,19                                                                    

4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €       116.378,54                                         

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 31/01/2013                                                  

      1.   Τακτικά €          2.384,48                                                                         

      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €        60.642,57                                                   

      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    5.642.794,65                                                    

Σύνολο €   5.705.821,70                                                                                      

 
 
Β) 
 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2013 - 28/02/2013 έχει ως εξής: 

 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 

      1. Τακτικά  έσοδα €   3.576.654,31                                                                 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   1.640.118,74                                            

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   5.999.274,33  

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 11.216.047,38                                                 

Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 

      1. Τακτικά έσοδα €   1.999.737,75 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €      472.099,42 

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   5.999.274,33 

                                           

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων €   8.471.111,89  

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/13-28/02/2013 €   2.744.935,88      

Γ. Έξοδα: 

      1. Ενταλθέντα €   2.643.984,25                                                

2. Προπληρωθέντα €                  0,00   

    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €                 0,00         

3. Πληρωθέντα €    2.526.193,96                                                                    

4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €       117.790,29                                         

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 28/02/2013                                                  

      1.   Τακτικά €      100.983,68                                                                         

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΓ-Ρ37



      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €        55.154,83                                                   

      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    5.788.779,03                                                    

Σύνολο €   5.944.917,54                                      

 
 
Γ) 
 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2013 - 31/03/2013 έχει ως εξής: 

 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 

      1. Τακτικά  έσοδα €   4.704.380,58                                                                 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   1.826.534,85                                            

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   6.048.753,32  

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 12.579.668,75                                                 

Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 

      1. Τακτικά έσοδα €   3.128.536,76 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €      658.800,45 

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   6.048.753,32 

                                           

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων €   9.836.090,53  

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/13-31/03/2013 €   2.743.578,22      

Γ. Έξοδα: 

      1. Ενταλθέντα €   3.729.200,03                                                                      

2. Προπληρωθέντα €                  0,00   

    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €                 0,00         

3. Πληρωθέντα €    3.368.082,17                                                                    

4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €       361.117,86                                         

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 31/03/2013                                                  

      1.   Τακτικά €      577.264,81                                                                         

      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €        64.444,03                                                   

      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    5.826.299,52                                                    

Σύνολο €   6.468.008,36                                                                                      

 
 
∆) 
 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2013 - 30/04/2013 έχει ως εξής: 

 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 

      1. Τακτικά  έσοδα €   5.506.358,77                                                                 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   2.082.501,94                                            

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   6.121.233,32  

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 13.710.094,03                                                 

Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 

      1. Τακτικά έσοδα €   3.931.115,18 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €      919.288,67 

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   6.121.791,55 

                                           

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων € 10.972.195,40  

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/13-30/04/2013 €   2.737.898,63      

Γ. Έξοδα: 

      1. Ενταλθέντα €   6.099.570,78                                                                      

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΓ-Ρ37



2. Προπληρωθέντα €           5.000,00   

    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €          5.000,00         

3. Πληρωθέντα €    4.848.260,16                                                             

4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €    1.256.310,62                                         

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 30/04/2013                                                  

      1.   Τακτικά €      216.287,47                                              

      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €      131.614,53                                                   

      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    5.776.033,24                                                    

Σύνολο €   6.123.935,24                                                                                      

 
 
Ε) 
 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2013 - 31/05/2013 έχει ως εξής: 

 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 

      1. Τακτικά  έσοδα €   6.518.901,04                                      

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   2.352.177,13                                            

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   6.337.639,72  

Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 15.208.717,89                                                 

Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 

      1. Τακτικά έσοδα €   4.943.847,68 

      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €   1.189.454,81 

      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   6.338.197,95 

                                           

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων € 12.471.500,44  

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/13-31/05/2013 €   2.737.217,45      

Γ. Έξοδα: 

      1. Ενταλθέντα €   7.662.121,14                                                                      

2. Προπληρωθέντα €           5.000,00   

    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €          5.000,00         

3. Πληρωθέντα €    6.118.743,97                                                                    

4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €    1.548.377,17                                         

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 31/05/2013                                                  

      1.   Τακτικά €      288.885,42                                                                         

      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €      191.263,71                                       

      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    5.872.607,34                                                    

Σύνολο €   6.352.756,47                                                                                      

 

• Επισηµαίνεται ότι µε την υπάρχουσα οικονοµική κατάσταση δεν είναι εφικτό 
να εφαρµοσθεί 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".  
 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΓ-Ρ37



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

• Επισηµαίνεται, τέλος, ότι λόγω µη αναµόρφωσης του προϋπολογισµού στο 
σκέλος των εξόδων και κατά συνέπεια µη έκδοσης του Χρηµατικού 
Εντάλµατος, στα πληρωθέντα δεν εµφανίζεται το ποσό των 8.222,05 ευρώ, 
προϊόν κατάσχεσης στην Τράπεζα Πειραιώς στις 23/05/2013, από τους 
Σπυριδαντωνάκη Γεώργιο και Σπυριδαντωνάκη Μαρία, η οποία 
κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µε αρ.πρωτ. 3603/22-3-2013 σε εκτέλεση της υπ’ 
αριθµ.2065/08 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τµ.18ον 

τριµ.).    
 
 
 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Σ.Κοσκολέτος, 
δεδοµένου ότι διαφωνούν, ως δηµοτική παράταξη, µε την ασκούµενη από 
πλευράς ∆ιοίκησης οικονοµική πολιτική στο ∆ήµο. 

 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  79/2013 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Αβραµίκου Αναστασία 

 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

1. Τµήµα Ταµείου 
2. Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΓ-Ρ37



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗΓ-Ρ37


