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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
 

Αριθ. Απόφασης : 99/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                           

«Υποβολή λογαριασµών εσόδων-εξόδων για 
τους µήνες  Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 
2014, 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 1 του µήνα Ιουλίου του έτους 2014, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 11699/16/27-
6-2014 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 ∆΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Τάφας Ηλίας  4) 
Καβακοπούλου Αγανίκη  και 5) Κουτσάκης Μιχαήλ,  µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος   2) Παΐδας Αδαµάντιος 3)  Κόντος 

Σταύρος  και  4) Πολίτης Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας τις αριθ. πρωτ. 10874/17-6-2014, 10876/17-6-2014 και 
10877/17-6-2014 εισηγήσεις της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα 
Ταµείου επί του θέµατος : 
                                                            
Α) 

ΘΕΜΑ: Υποβολή λογαριασµών Εσόδων – Εξόδων  
 

Σας υποβάλλουµε τους λογαριασµούς εσόδων και εξόδων του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, που αφορούν τον µήνα Φεβρουάριο 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.∆. 15/6/1959 και αρθρ. 72 παρ.β 
Ν.3852/2010. 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2014 - 28/02/2014 έχει ως εξής: 
 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 
      1. Τακτικά  έσοδα €   4.388.280,53
                                                                 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   1.697.652,21
                                             
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   2.128.397,06
  
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων €   8.214.329,80
                                                  
Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 
      1. Τακτικά έσοδα €   1.953.891,96 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €      524.807,49 
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      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   2.128.397,06
                                            

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων €   4.607.096,51
  

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/13-28/02/2014 €   
3.607.233,29      
Γ. Έξοδα: 
      1. Ενταλθέντα €   2.510.050,50 

2. Προπληρωθέντα €                  0,00
   
    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €                 0,00         
3. Πληρωθέντα €    1.944.316,61                                                                    
4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €       565.733,89                                         

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 28/02/2014                                                  
      1.   Τακτικά €      385.790,60                                                                         
      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €      148.592,24                                                   
      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    2.128.397,06                                                    
Σύνολο €   2.662.779,90                                                                                      
 
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 Μάρτιο 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.∆. 15/6/1959 και αρθρ. 72 παρ.β 
Ν.3852/2010. 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2014 - 31/03/2014 έχει ως εξής: 
 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 
      1. Τακτικά  έσοδα €   5.367.629,45
                                                                 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   1.977.000,00
                                             
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   2.651.846,05
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Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων €   9.996.475,82
                                                  
Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 
      1. Τακτικά έσοδα €   2.913.507,15 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €      810.632,77 
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   2.651.846,05
                                            

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων €   6.375.985,97
  

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/14-31/03/2014 €   
3.620.489,85      
Γ. Έξοδα: 
      1. Ενταλθέντα €   4.707.033,93                                                   

2. Προπληρωθέντα €                  0,00
   
    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €                 0,00         
3. Πληρωθέντα €    3.320.787,84                                                                    
4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €    1.386.246,09                                            

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 31/3//2014                                                  
      1.   Τακτικά €      590.959,26                                                                         
      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €      231.428,33                                                   
      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    2.232.810,54                                                    
Σύνολο €   3.055.198,13                                                                                      
 
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 Απρίλιο 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.∆. 15/6/1959 και αρθρ. 72 παρ.β 
Ν.3852/2010. 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2014 - 30/04/2014 έχει ως εξής: 
 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 
      1. Τακτικά  έσοδα €   6.336.851,29
                                                                 

ΑΔΑ: ΩΔΚ0ΩΗΓ-ΕΟ6



      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   2.123.444,96
                                             
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   3.297.195,11
  
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 11.757.491,36
                                                  
Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 
      1. Τακτικά έσοδα €   3.867.299,28 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €    1.112.187,28 
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   3.297.195,11
                                           

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων €   8.276.681,67
  

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/14-30/04/2014 €   
3.480.809,69      
Γ. Έξοδα: 
      1. Ενταλθέντα €   6.730.150,54                                                   

2. Προπληρωθέντα €                  0,00
   
    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €                 0,00         
3. Πληρωθέντα €    5.395.387,82 
4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €    1.334.762,72                                            

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 30/4//2014                                                  
      1.   Τακτικά €      595.248,14 
      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €      163.370,36                                                   
      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    2.112.675,35                                                   
Σύνολο €   2.881.293,85 
 
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. 
 
 
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. 19/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια 
ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
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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    οµόφωνα 

 
Εγκρίνει τους υποβαλλόµενους  λογαριασµούς Εσόδων-Εξόδων για τους µήνες 
Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο έτους 2014 του ∆ήµου 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.∆. 15/6/1959 και του αρθρ. 72 παρ.β Ν.3852/2010, ήτοι:  

 
Α) 
 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2014 - 28/02/2014 έχει ως εξής: 
 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 
      1. Τακτικά  έσοδα €   4.388.280,53
                                                                 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   1.697.652,21
                                             
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   2.128.397,06
  
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων €   8.214.329,80
                                                  
Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 
      1. Τακτικά έσοδα €   1.953.891,96 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €      524.807,49 
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   2.128.397,06
                                            

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων €   4.607.096,51
  

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/13-28/02/2014 €   
3.607.233,29      
Γ. Έξοδα: 
      1. Ενταλθέντα €   2.510.050,50 

2. Προπληρωθέντα €                  0,00
   
    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €                 0,00         
3. Πληρωθέντα €    1.944.316,61                                     
4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €       565.733,89                                         

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 28/02/2014                                                  
      1.   Τακτικά €      385.790,60                                                                         
      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €      148.592,24                                                   
      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    2.128.397,06                                                    
Σύνολο €   2.662.779,90                                                                                      
 
 
 
Β) 
 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2014 - 31/03/2014 έχει ως εξής: 
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Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 
      1. Τακτικά  έσοδα €   5.367.629,45
                                                                 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   1.977.000,00
                                             
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   2.651.846,05
  
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων €   9.996.475,82
                                                  
Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 
      1. Τακτικά έσοδα €   2.913.507,15 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €      810.632,77 
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   2.651.846,05
                                            

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων €   6.375.985,97
  

Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/14-31/03/2014 €   
3.620.489,85      
Γ. Έξοδα: 
      1. Ενταλθέντα €   4.707.033,93                                                   

2. Προπληρωθέντα €                  0,00
   
    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €                 0,00         
3. Πληρωθέντα €    3.320.787,84                                                                    
4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €    1.386.246,09                                            

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 31/3//2014                                                  
      1.   Τακτικά €      590.959,26                                                                         
      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €      231.428,33                                                   
      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    2.232.810,54                                                    
Σύνολο €   3.055.198,13                                                                                      
 
Γ) 
 

Η οικονοµική διαχείριση από 01/01/2014 - 30/04/2014 έχει ως εξής: 
 

Α. Βεβαιωθέντα έσοδα 
      1. Τακτικά  έσοδα €   6.336.851,29
                                                                 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα €   2.123.444,96
                                             
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα  €   3.297.195,11
  
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων € 11.757.491,36
                                                  
Β. Εισπραχθέντα έσοδα: 
      1. Τακτικά έσοδα €   3.867.299,28 
      2. Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα  €    1.112.187,28 
      3. Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα €   3.297.195,11
                                           

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων €   8.276.681,67
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Υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα από 01/01/14-30/04/2014 €   
3.480.809,69      
Γ. Έξοδα: 
      1. Ενταλθέντα €   6.730.150,54                                                   

2. Προπληρωθέντα €                  0,00
   
    (Πληρωµένα Προπληρωθέντα) €                 0,00         
3. Πληρωθέντα €    5.395.387,82 
4. Υπόλοιπα προς πληρωµή €    1.334.762,72                                            

∆. Χρηµατικό υπόλοιπο 30/4//2014                                                  
      1.   Τακτικά €      595.248,14 
      2.   Έκτακτα ανειδίκευτα  €      163.370,36                                 
      3.   Έκτακτα ειδικευµένα €    2.112.675,35                                                   
Σύνολο €   2.881.293,85 
 

• 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 ∆ηµοτικό 
Νεκροταφείο και το οποίο θα τακτοποιηθεί κατόπιν αποφάσεως του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  99/2014 

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  
 
Λεβαντή Εµµανολία 
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Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

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