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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 6/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 30/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Σύσταση λογαριασμών παγίας προκαταβολής 
Δημοτικών Κοινοτήτων Νέας Φιλαδέλφειας και 
Νέας Χαλκηδόνας οικ. έτους 2018, ποσού 
3.000,00 € εκάστη, για την αντιμετώπιση 
δαπανών επείγοντος χαρακτήρα και διάθεση 
σχετικών πιστώσεων». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 6 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 2991/6/2-2-
2018 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 Α΄. 
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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) Καλαμπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Γαλαζούλα Αλίκη  6) Ανανιάδης Νικόλαος και 7) 
Πλάτανος Ελευθέριος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, 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 τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 2857/31-1-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου επί του θέματος: 
 
ΘΕΜΑ: Σύσταση Παγίας Προκαταβολής των Δημ. Κοινοτήτων Νέας 

Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας οικ. έτους 2018 και διάθεση σχετικών 

πιστώσεων 

 

Κύριε Πρόεδρε,   

 

Με την αριθ. 206/2017  απόφαση Δημ. Συμβουλίου που εκδόθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), 

όπως τροποποιήθηκαν από αυτές του άρθρου 39 του Ν. 4483/17, 

καθορίστηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ) ως πιστωτικό ίδρυμα για το 

άνοιγμα των λογαριασμών ειδικού σκοπού που αφορούν την παγία 

προκαταβολή των Δημ. Κοινοτήτων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας.  

 

Οι ανωτέρω παγίες προκαταβολές συνιστώνται σε βάρος σχετικών 
αντίστοιχων κωδικών του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου.Με την αριθ. 
74449/29-12-2010 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., που εκδόθηκε μετά από γνώμη 
της Κ.Ε.Δ.Ε., καθορίσθηκαν οι δαπάνες ανά Δημοτική Κοινότητα που 
καλύπτονται από την παγία προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση 
τον πληθυσμό. Τα ποσά της παγίας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά 
ιδρύματα που εποπτεύει η Τ.τ.Ε., σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που 
ανήκουν στον οικείο Δήμο για κάθε δημοτική κοινότητα ξεχωριστά, μετά από 
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πρόταση των υπολόγων διαχειριστών και απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. 
Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος Πρόεδρος της Δημ. 
Κοινότητας και συγκεκριμένα για την Δημοτική Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας 
η κα Δήμητρα Αθανασίου και για την Δημοτική Κοινότητα Νέας Χαλκηδόνας ο 
κ. Γεώργιος Κατερίνης ή οι αναπληρωτές τους που είναι υπάλληλοι του Δήμου. 
Με την ανωτέρω απόφαση του Δημ. Συμβουλίου ορίστηκαν ως αναπληρωτές 
υπόλογοι της παγίας προκαταβολής Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας και 
Νέας Χαλκηδόνας οι υπάλληλοι του Δήμου που ασκούν την γραμματειακή 
υποστήριξη των Συμβουλίων τους, ήτοι η κα Αλίκη Μολακίδου, ΔΕ1 
Διοικητικού και η κα Αικατερίνη Δαγλόγλου, ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
αντιστοίχως. 
 
Σημειώνεται ότι τα Συμβούλια των Δημ. Κοινοτήτων Ν.Φιλαδέλφειας και 
Ν.Χαλκηδόνας με τις αριθ. 46/2016 και 1/2018 αντίστοιχες αποφάσεις τους 
έχουν ήδη ταχθεί υπέρ της σύστασης παγίας προκαταβολής για τις Δημοτικές 
Κοινότητες και του ορισμού των Προέδρων τους ως υπολόγων διαχειριστών 
των σχετικών λογαριασμών. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε προϋπολογισμό δαπανών της 

παγίας Προκαταβολής Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας και της αντίστοιχης 

Δημ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας οικονομικού έτους 2018, η χρήση των 

οποίων είναι αναγκαία  για την αντιμετώπιση επειγουσών δαπανών της Δημ. 

Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας αντιστοίχως, οι οποίες δεν 

μπορούν να αποπληρωθούν με άλλο τρόπο. 

Η έγκριση της Παγίας Προκαταβολής γίνεται σύμφωνα με το αρθ. 173 

του Ν. 3463/06 και τα άρθρα 35 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, οι δε υπόλογοι 

θα προβαίνουν σε πληρωμές θα είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την 

έγκριση των δαπανών, θέτοντας υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής τα 

σχετικά δικαιολογητικά . 

Μετά από την έγκριση θα ακολουθεί η έκδοση Χ.Ε. ίσου ποσού για 

κάθε είδος και σε βάρος των πιστώσεων που αναφέρονται στην σχετική 

κατάσταση δαπανών παγίας προκαταβολής, ώστε να παραμένει στα χέρια του 

υπολόγου που δόθηκε η διαχείριση της Παγίας Προκαταβολής  το αρχικό 

ποσό. 

 
Παρακαλούμε σε επόμενη συνεδρίασή σας να πάρετε απόφαση για:  

 

1. Την Σύστασης Παγίας Προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Νέας 

Φιλαδέλφειας και Παγίας Προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Νέας 

Χαλκηδόνας οικ. έτους 2018 στο όνομα των ορισθέντων με την 
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ανωτέρω αριθ. 206/2017 απόφαση Δ.Σ. υπολόγων καθώς και την 

έγκριση των δαπανών που θα αποπληρώνονται από αυτή. 

 

2. Την ψήφιση των κατωτέρω πιστώσεων  σε βάρος των αντίστοιχων 

κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2018:  

 

02.00.8251.002 8251.002 Παγία Προκαταβολή δημοτικής 
ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

3.000,00 

02.00.8251.003 8251.003 Παγία Προκαταβολή δημοτικής 
ενότητας Νέας Χαλκηδόνας 

3.000,00 

 
3. Την ψήφιση πίστωσης στους κατωτέρω ΚΑ του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικ. έτους 2018, σε βάρος των οποίων θα εκτελούνται οι 

επιμέρους δαπάνες της παγίας προκαταβολής των Δημοτικών 

Κοινοτήτων: 

 

02.15.6262.015 Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα 
στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ'). της Δημ. 
Ενότητας Ν. Φιλ/φειας 

2.000,00 

02.15.6262.016 Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα 
στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ'). της Δημ. 
Ενότητας Ν. Χαλκηδόνας 

2.000,00 

02.15.6262.017 Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο 
ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περίπτ. δ') της Δημ. Ενότητας Ν. Φιλ/φειας 

1.000,00 

02.15.6262.018 Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο 
ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περίπτ. δ') της Δημ. Ενότητας Ν. 
Χαλκηδόνας 

1.000,00 

02.15.6262.019 Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής οργάνων και γενικά εγκ/σεων  
παιδ.χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών (άρθ.82 περ. ε') της Δ.Ε. Ν. Φιλ/φειας 

3.000,00 

02.15.6262.020 Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής οργάνων και γενικά εγκ/σεων  
παιδ.χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών (άρθ.82 περ. ε') της Δ.Ε. Ν. Χαλκηδόνας 

3.000,00 

02.15.6262.021 Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης φθορών 
οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων 
(άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ') της Δημ. Ενότητας Ν. Φιλ/φειας 

3.000,00 

02.15.6262.022 Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης φθορών 
οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων 
(άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ') της Δημ. Ενότητας  Ν. Χαλκηδόνας 

3.000,00 

                                 ΣΥΝΟΛΟ                  18.000,00€ 

 
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. 6/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
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Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 
206/2017 απόφαση Δ.Σ., είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 81 του Ν. 
3852/10,  
 

 Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκαν από αυτές του άρθρου 39 του 
Ν. 4483/17 

 Την αριθ. 74449/29-12-2010 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., 
 Τις αριθ. 46/2016 και 1/2018 αποφάσεις των Συμβουλίων των Δημ. 

Κοινοτήτων Ν.Φιλαδέλφειας και Ν.Χαλκηδόνας αντιστοίχως. 
 

καθώς επίσης τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/06 και της Υ.Α. 
22357/22-6-1999, της αριθ. 74449/29-12-2010 Υπουργικής Απόφασης και 
μελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
1. Εγκρίνει τη σύσταση λογαριασμών παγίας προκαταβολής Δημοτικής 

Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας και Δημοτικής Κοινότητας Νέας 
Χαλκηδόνας οικ. έτους 2018 για την αντιμετώπιση δαπανών επείγοντος 
χαρακτήρα των Δημ. Ενοτήτων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας 
στο όνομα των ορισθέντων με την αριθ. 206/2017 απόφαση Δ.Σ. 
υπολόγων διαχειριστών αυτών, στο όνομα των οποίων θα εκδοθούν το 
εκ ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) έκαστο εντάλματα της 
παγίας προκαταβολής σε βάρος των Κ.Α. 02.00.8251.002 και 
02.00.8251.003 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2018 και οι οποίοι θα προβαίνουν σε πληρωμές και θα είναι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την έγκριση των δαπανών, θέτοντας 
υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την αριθ. 206/2017 απόφαση Δ.Σ., 
καθορίσθηκε η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.) ως πιστωτικό 
ίδρυμα για το άνοιγμα των ανωτέρω λογαριασμών ειδικού σκοπού 
και ορίσθηκαν ως υπόλογοι διαχειριστές για την κίνηση αυτών η 
Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας κα 
Δήμητρα Αθανασίου και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης 
και ως αναπληρωτές αυτών οι υπάλληλοι του Δήμου που ασκούν 
την γραμματειακή υποστήριξη των αντίστοιχων Συμβουλίων, ήτοι η 
κα Αλίκη Μολακίδου, ΔΕ1 Διοικητικού, για την Δημοτική 
Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας και η κα Αικατερίνη Δαγλόγλου, ΔΕ 
Διοικητικού-Οικονομικού, για την Δημοτική Κοινότητα Νέας 
Χαλκηδόνας. 

 
 

2. Εγκρίνει την διάθεση των κατωτέρω πιστώσεων  σε βάρος των 

αντίστοιχων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2018:  
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02.00.8251.002 8251.002 Παγία Προκαταβολή δημοτικής 
ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

3.000,00 

02.00.8251.003 8251.003 Παγία Προκαταβολή δημοτικής 
ενότητας Νέας Χαλκηδόνας 

3.000,00 

 
ΠΑΥ: 125/2018 και 126/2018 αντιστοίχως. 

 

 

 

3. Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων στους κατωτέρω ΚΑ του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, σε βάρος των οποίων θα 

εκτελούνται οι επιμέρους δαπάνες της παγίας προκαταβολής των 

Δημοτικών Κοινοτήτων: 

 
02.15.6262.015 Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα 

στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ'). της Δημ. 
Ενότητας Ν. Φιλ/φειας   (ΠΑΥ: 127/2018) 

2.000,00 

02.15.6262.016 Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα 
στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ'). της Δημ. 
Ενότητας Ν. Χαλκηδόνας (ΠΑΥ: 128/2018) 

2.000,00 

02.15.6262.017 Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο 
ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περίπτ. δ') της Δημ. Ενότητας Ν. Φιλ/φειας 
(ΠΑΥ: 127/2018) 

1.000,00 

02.15.6262.018 Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο 
ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περίπτ. δ') της Δημ. Ενότητας Ν. 
Χαλκηδόνας (ΠΑΥ: 128/2018) 

1.000,00 

02.15.6262.019 
 
 
 

Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής οργάνων και γενικά εγκ/σεων  
παιδ.χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών (άρθ.82 περ. ε') της Δ.Ε. Ν. Φιλ/φειας 
(ΠΑΥ: 127/2018) 

3.000,00 

02.15.6262.020 Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής οργάνων και γενικά εγκ/σεων  
παιδ.χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών (άρθ.82 περ. ε') της Δ.Ε. Ν. Χαλκηδόνας 
(ΠΑΥ: 128/2018) 

3.000,00 

02.15.6262.021 Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης φθορών 
οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων 
(άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ') της Δημ. Ενότητας Ν. Φιλ/φειας 
(ΠΑΥ: 127/2018) 

3.000,00 

02.15.6262.022 Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης φθορών 
οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων 
(άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ') της Δημ. Ενότητας  Ν. Χαλκηδόνας 
 (ΠΑΥ: 128/2018) 

3.000,00 

 

 

                                   ΣΥΝΟΛΟ                  18.000,00€ 
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Μετά από την έγκριση θα ακολουθήσει η έκδοση Χ.Ε. ίσου ποσού για κάθε είδος και σε βάρος 
των πιστώσεων που αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση δαπανών των λογαριασμών παγίας 
προκαταβολής, ώστε να παραμένουν στα χέρια της Προέδρου του Σ.Δ.Κ.Ν.Φ. και του Προέδρου 
του Σ.Δ.Κ.Ν.Χ. που ορίστηκαν αντίστοιχα για τη διαχείριση αυτών. 

 
 

 Ο κ. Απ.Κόντος υπερψήφισε την εισήγηση της παρούσας, αν και, όπως 
δήλωσε, θεωρεί ότι οι περισσότερες εργασίες που αφορούν οι δαπάνες της 
παγίας προκαταβολής μπορούν να εκτελεσθούν από την Τ.Υ. του Δήμου. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  30/2018 
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. Συμβούλιο Δ.Κ.Ν.Φ., Συμβούλιο Δ.Κ.Ν.Χ. και ορισθέντες υπολόγους της 
παγίας προκαταβολής κα Δήμητρα Αθανασίου και κ. Γεώργιο Κατερίνη, 
Προέδρους αυτών, αντιστοίχως. 

2. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
3. Τμήμα Λογιστηρίου 
4. Τμήμα Προμηθειών  
5. Τμήμα Ταμείου 
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
7. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
8. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
9. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

10. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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