ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝOΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
4η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

1.213.742,98
1.213.742,98

732.982,49
732.982,49

480.760,49
480.760,49

778.299,98
778.299,98

664.209,93
664.209,93

114.090,05
114.090,05

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσης
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολ.εξοπλ.
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπός
εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

16.116.464,02
6.957.667,06
6.488.375,70
5.754.903,00
21.673.392,22
5.134.353,55
2.565.079,42
1.330.705,42
3.107.239,90

0,00
5.620.680,56
3.579.071,53
3.862.739,57
7.214.837,47
3.671.307,08
1.304.848,38
1.276.830,56
2.824.481,85

16.116.464,02
1.336.986,50
2.909.304,17
1.892.163,43
14.458.554,75
1.463.046,47
1.260.231,04
53.874,86
282.758,05

13.705.855,14
6.957.667,06
6.488.375,70
5.754.903,00
18.431.231,83
5.131.879,52
1.690.340,37
1.330.705,42
3.107.239,90

0,00
5.530.709,32
3.370.062,97
3.685.135,49
6.456.313,89
3.570.680,00
1.268.081,92
1.260.949,36
2.722.717,52

13.705.855,14
1.426.957,74
3.118.312,73
2.069.767,51
11.974.917,94
1.561.199,52
422.258,45
69.756,06
384.522,38

2.103.462,82
3.595.229,72
74.826.872,83

1.868.227,45
0,00
31.223.024,45

235.235,37
3.595.229,72
43.603.848,38

2.030.664,57
4.929.833,53
69.558.696,04

1.806.560,00
0,00
29.671.210,47

224.104,57
4.929.833,53
39.887.485,57

ΙΙΙ.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μειον: Οφειλόμενες δόσεις
Μείον: Προβλέψεις αποτίμησης

1.529.823,66
60.000,00
1.468.628,37

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι Αποθέματα
4. Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων Αναλώσιμα
υλικά. Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας, Ανταλάκτικά πάγιων
στοιχείων

1.540.900,01
60.000,00
1.479.339,89

1.195,29
1.195,29
43.605.043,67

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2014

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων - δωρεές παγίων
3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

IV. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ελλείματος χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ελλειμάτων προηγ. Χρήσεων

V. Χρηματοδοτήσεις ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις
1. Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Χρηματοδότηση από παρακρατηθέντα αρ. 27 Ν 3756/09
για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV)

1.560,12
1.560,12
39.889.045,69

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
2. Λοιπές προβλέψεις

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2013

17.195.539,17
17.195.539,17

14.210.427,97
14.210.427,97

230.752,27
19.653.672,49
19.884.424,76

230.752,27
18.712.347,89
18.943.100,16

-930.165,44
-731.910,35
-1.662.075,79

-268.001,02
-463.909,33
-731.910,35

4.991.039,80
429.805,44
5.420.845,24

3.769.871,53
429.805,44
4.199.676,97

40.838.733,38

36.621.294,75

125.776,61
659.000,00

85.207,61
659.000,00

784.776,61

744.207,61

3.652.763,86
332.197,74
3.984.961,60

3.653.053,06
574.202,80
4.227.255,86

1.293.731,63
65.438,37
142.124,31
367.745,97

1.683.411,99
83.440,53
43.005,20
328.115,88

223.525,64
2.092.565,92
6.077.527,52

439.254,18
2.577.227,78
6.804.483,64

356.471,45
412.822,31
194.934,96

486.966,96
385.809,02
0,00

0,00

269.426,03

845.478,44
1.809.707,16

845.478,44
1.987.680,45

49.510.744,67

46.157.666,45

51.813.811,21
51.813.811,21

69.638.495,18
69.638.495,18

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
1α.Απαιτήσεις από μεμονωμένη πράξη εφαρμογής
πολεοδομικού Σχεδίου Πόλεως
4. Επισφαλείς - Επιδικές απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις
5. Χρεώστες Διάφοροι
Μείον: Προβλέψεις
5α. Επισφαλείς - Επιδικές απαιτήσεις από χρεώστες
μισθωμάτων
Μείον: Προβλέψεις

152.013,71
152.013,71

162.624,30
162.624,30

327.509,77

357.883,38

845.478,44
1.885.054,39
1.885.054,39
78.946,06
56.637,02
1.254.105,78
1.254.105,78

ΙV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3 α. Λοιποί μεταβατικοί " Μισθώματα Leasing προς πληρωμή".

0,00
22.309,04

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού

963.394,49
0,00

0,00
1.195.297,25

0,00
4.696,39

1.848.573,18
1.848.573,18
4.182.650,18

92.826,30
719.629,03
574.202,80

0,00
762.029,96
902.318,68

0,00

307.531,89

1.386.658,13

1.971.880,53

49.510.744,67

46.157.666,45

51.813.811,21
51.813.811,21

69.638.495,18
69.638.495,18

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
1α. Έσοδα από μισθώματα εκμετάλλευσης ακινήτων
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

2.718.677,27
58.943,80

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώεις από Φόρους Τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακρ/σμες υποχρ. Πληρωτέες στην επόμ. χρήση
11. Πιστωτές Διάφοροι

963.394,49
2.171.452,70

2.690.971,42
2.690.971,42
4.038.282,38

3 β.Λοιποί μεταβατικοί Λογαρισμοί "Εισπρακτέα Υπόλοιπα
χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις".

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

845.478,44
2.094.449,42
2.094.449,42
61.333,41
56.637,02

Ι. Μακροπορόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών
4. Λοιπές Μακροπροθέσμες Υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί
3 α. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη
χρήση.
3β. Εισπρακτέες εισφορές από μεμονωμένη πράξη
εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου λογιστικού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

5.764.787,90

6.329.880,67

321.469,93
686.425,32
5.056.946,80
11.829.629,95
9.545.456,44
2.284.173,51
32.688,69
2.316.862,20

433.068,25
832.374,61
4.451.016,28
12.046.339,81
10.311.409,44
1.734.930,37
0,00
1.734.930,37
2.568.466,49
24.963,02

2.777.621,07
-460.758,87

1.664,89
55.216,35
56.881,24

Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμα) χρήσεως
Πλεον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμάτων)
προηγούμενων χρήσεων
Έλλειμα εις νέο

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2014
-930.165,44

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2013
-268.001,02

-731.910,35
-1.662.075,79

-463.909,33
-731.910,35

2.593.429,51
-858.499,14

0,00
28.752,64
28.752,64

Μείον:
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων

3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

364,83
215.483,39

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις
4α. Προβλέψεις για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις από
μισθώματα ακινήτων νεκροταφείου βεβαιωμένες στη χρήση
4β. Προβλέψεις για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις από
μισθώματα ακινήτων νεκροταφείου βεβαιωμένες σε
προηγούμενες χρήσεις
4γ. Προβλέψεις για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις από
αποζημιώσεις χρήσης των δημοτικών ακινήτων βεβαιωμένες σε
προηγούμενες χρήσεις
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ
ΦΟΡΩΝ
Πλέον:
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Τ.Α.
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ

215.848,22

158.966,98
-619.725,85

19.168,64
251.207,07

1.192.245,28
186.930,68
13.245,16
1.392.421,12

1.120.899,09
138.852,88
0,00
1.259.751,97

262.963,55
30.535,73
129.579,23
1.254.105,78

219.425,44
0,00
208.205,34
0,00

273.224,58

0,00

879.800,66

0,00

101.080,54

270.375,71

1.677.184,29

-284.763,17
-904.489,02

1.620.586,54
1.620.586,54

0,00

427.630,78

241.623,07
-1.100.122,21

832.121,19
-268.001,02

1.663.631,51
0,00

1.663.631,51

0,00

-904.489,02
-25.676,42

-268.001,02
0,00

-930.165,44

-268.001,02
Νέα Φιλαδέλφεια, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΛΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΑΝΘΗ ΠΛΕΣΙΤΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου «Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις
σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών
δικλείδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1 Σε ότι αφορά τα έσοδα του Δήμου και τις απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών από δημότες διαπιστώθηκαν τα εξής: α) Δημοτικά Τέλη-Δημοτικός Φόρος-Τέλος Ακίνητης Περιουσίας α1) Από τον έλεγχό
μας διαπιστώσαμε απώλεια εσόδων από ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας και του δημοτικού φόρου που εισπράττονται μέσω ΔΕΗ, λόγω μη εφαρμογής των εγκεκριμένων συντελεστών από το
Δημοτικό Συμβούλιο για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας, που αφορούν τα ανωτέρω τέλη και φόρους. Από τον υπολογισμό μας, βάσει των καταστάσεων παροχών χαμηλής-μέσης τάσης της ΔΕΗ και των
συντελεστών των μηνιαίων καταστάσεων εκκαθάρισης, η απώλεια εσόδων για την παρούσα χρήση ανέρχεται περίπου σε ποσό € 101.000. Σημειώνεται ότι, οι συντελεστές των τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και
του δημοτικού φόρου είχαν προσδιορισθεί από το 2012 και είχαν εξομοιωθεί και στις δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/4-1-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είχαν
παραμείνει ίδιες για τα έτη 2012, 2013 και 2014. Ο έλεγχός μας υπολόγισε την απώλεια των εσόδων για τις χρήσεις 2013 και 2014, η οποία ανήλθε σε ποσό € 199.000 περίπου και δεν επισήλθε στα οικονομικά
δεδομένα της χρήσης 2012, ώστε να προσδιοριστεί το ύψος της αντίστοιχης απώλειας. Η Διοίκηση του Δήμου έχει λάβει μέτρα διερεύνησης του θέματος και απόδοσης των ευθυνών. α2) Από τον έλεγχό μας
διαπιστώσαμε αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικών δικλίδων τήρησης στοιχείων ακινήτων (ηλεκτροδοτούμενων και μη) και μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, λογιστικής παρακολούθησης των εσόδων που εισπράττονται
μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, έγκαιρης σύνταξης βεβαιωτικών καταλόγων. Διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος δε διαθέτει διαδικασία επεξεργασίας και αναζήτησης οφειλόμενων τελών και φόρων μετά τη διακοπή
ηλεκτροδότησης. β) Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστίασης και συναφών Όσον αφορά τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων εστίασης και συναφών διαπιστώθηκε ότι
εισπράχθηκαν στο σύνολό τους με τη διαδικασία «οίκοθεν» και ανήλθαν σε ποσό € 82.541,53, όπως και στην προηγούμενη χρήση, εκ των οποίων κατά ποσό € 55.391,36 αφορούν τέλη της χρήσης και κατά ποσό
€ 27.150,17 των προηγούμενων χρήσεων. Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι δεν εκδίδονται χρηματικοί κατάλογοι για το σύνολο των υπόχρεων καταστημάτων και υπάρχει έλλειψη διαδικασιών για τον
προσδιορισμό της δυνητικής βάσης οφειλετών και ως εκ τούτου επιφυλασσόμαστε για το ύψος των εσόδων και αντίστοιχα των απαιτήσεων του Δήμου από τα τέλη αυτά, που δεν περιλαμβάνονται στις οικονομικές
καταστάσεις της 31/12/2014. Κατά τη γνώμη μας ο Δήμος θα πρέπει να προσδιορίζει, να ελέγχει και να συντάσσει τουλάχιστον σε ετήσια βάση (στις αρχές του χρόνου) βεβαιωτικούς καταλόγους για το σύνολο των
υπόχρεων, που δεν έχουν καταβάλει ως «οίκοθεν» το τέλος αυτό στο προηγούμενο έτος, μετά από διασταύρωση των φορολογικών τους στοιχείων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να οργανώσει ηλεκτρονικά ένα
ολοκληρωμένο μητρώο υπόχρεων (καταστημάτων) το οποίο θα αποτελεί το εργαλείο ελέγχου αφενός της έκδοσης αδειών και αφετέρου της βεβαίωσης και είσπραξης των τελών με τη συνδρομή οικονομικών στοιχείων
από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για να υπολογισθούν τα αναλογούντα τέλη. Η μη έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων, εκτός ότι δεν απεικονίζονται στο
σύνολό τους οι απαιτήσεις και τα έσοδα του Δήμου σε κάθε χρήση στις οικονομικές καταστάσεις (Προϋπολογισμός-Απολογισμός, Ισολογισμός) αποτελεί σημαντικό κίνδυνο απώλειας εσόδων για το Δήμο λόγω μη
είσπραξης των απαιτήσεων αυτών και των αναλογούντων προσαυξήσεων που δε βεβαιώνονται καθώς και την παραγραφή αυτών λόγω παρέλευσης της πενταετίας. γ) Τέλη και δικαιώματα του δημοτικού
νεκροταφείου Όσον αφορά τα έσοδα από τέλη και δικαιώματα του δημοτικού νεκροταφείου, από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι: γ1) Η διαχείριση των βεβαιώσεων και εισπράξεων των εσόδων από τέλη και
δικαιώματα του δημοτικού νεκροταφείου, διενεργείται μόνο οίκοθεν και με υποτυπώδη ηλεκτρονική μορφή στο χώρο του κοιμητηρίου, χωρίς αυτή η διαχειριστική λειτουργία να είναι συνδεμένη με το βασικό κεντρικό
ηλεκτρονικό διαχειριστικό οικονομικό σύστημα του Δήμου. γ2) Εντοπίσθηκαν σημαντικές ελλείψεις στην εφαρμογή και παρακολούθηση του υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας και των εσωτερικών δικλείδων, που
αφορούν κύρια 1) στη διαδικασία ενημέρωσης των υπόχρεων σε σχέση με την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους και σε συνάρτηση με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, 2) στο διαχωρισμό των καθηκόντων και
εκτέλεσης αυτών από τους αρμόδιους προϊστάμενους και υπαλλήλους του κοιμητηρίου, 3) στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων των τελών και των δικαιωμάτων και στη συνέχεια στη διαδικασία της
παραλαβής των ημερησίων εισπράξεων από το ταμείο του δημοτικού κοιμητηρίου στην κεντρική ταμειακή υπηρεσία του Δήμου. γ3) Δεν εντοπίσθηκαν ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των υπόχρεων για
το σύνολο των τελών και δικαιωμάτων του νεκροταφείου σε αντιστοίχιση με το σύνολο των εκμεταλλευόμενων χώρων (τάφοι, οικογενειακοί τάφοι, οστεοφυλάκια κλπ) του νεκροταφείου. γ4) Εντοπίσθηκαν αδυναμίες και
σοβαρές ελλείψεις πληροφοριακών στοιχείων επί των εκδομένων, στη χρήση, βεβαιωτικών σημειωμάτων των εσόδων που αφορούσαν για παράδειγμα τη ζώνη ταφής, το συγκεκριμένο τάφο, τη διάρκεια παραμονής στο
νεκροθάλαμο ψυγείου κλπ, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να υπολογίσουμε και να ελέγξουμε την ορθότητα του επιβαλλόμενου τέλους ή δικαιώματος. γ5) Σημειώνεται ότι από την απαντητική επιστολή της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος, προέκυψε ένας επιπλέον τραπεζικός λογαριασμός (υπ’ αριθμ. 165/520020-20) στο όνομα του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, με υπόλοιπο κατά την 31/12/2014 ποσό € 4.222,66, ο οποίος
δεν είχε περιληφθεί στα βιβλία του Δήμου και στον περιουσιακό του λογαριασμό «Διαθέσιμα» του Ισολογισμού της 31/12/2014, όπως και στην προηγούμενη χρήση. Ο λογαριασμός αυτός σύμφωνα με την τράπεζα,
αποτελεί «ειδικό λογαριασμό δεσμευμένων καταθέσεων στον οποίο οι δημότες καταθέτουν συγκεκριμένο ποσό ως εγγύηση ταφής, το οποίο και αναλαμβάνουν μετά το καλό τέλος της διαδικασίας ενταφιασμού». Με
βάσει τα ανωτέρω επιφυλασσόμαστε: 1) ως προς το ύψος των εισπραττόμενων εσόδων που έχει εισρεύσει στο ταμείο του Δήμου, καθότι οι προαναφερόμενες αδυναμίες, εγκυμονούν σημαντικό κίνδυνο απώλειας
εισπράξεων εσόδων για το Δήμο, 2) ως προς το ύψος των διαφυγόντων εσόδων από τη μη παρακολούθηση και βεβαίωση των τελών και δικαιωμάτων για το σύνολο των υπόχρεων. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην
εμφανίζονται απαιτήσεις τελών και δικαιωμάτων του δημοτικού νεκροταφείο στον Ισολογισμό της 31/12/2014. Προτείνουμε άμεσα τη διαχειριστική αναδιοργάνωση της λειτουργίας του δημοτικού νεκροταφείου που θα
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περιλαμβάνει εξ’ αρχής την πλήρη απογραφή και χαρτογράφηση και ταυτόχρονη μηχανογράφηση των τάφων και οστεοφυλακίων, παρακολούθηση οικονομική και διαχειριστική σε μηχανογραφικό πρόγραμμα συνδεμένο
και αναπόσπαστο με το βασικό κεντρικό ηλεκτρονικό διαχειριστικό οικονομικό σύστημα του Δήμου. Ολοκληρωμένο και σύγχρονο κανονισμό λειτουργίας του κοιμητηρίου, με διαχωρισμό καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
των υπαλλήλων και με εσωτερικές δικλείδες ελέγχου εφαρμογής του. Απ’ ευθείας διαδικτυακή σύνδεση (online) με το βασικό κεντρικό ηλεκτρονικό διαχειριστικό οικονομικό σύστημα του Δήμου, ώστε να ελέγχεται η
βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων και οι διαδικασίες εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας. Τέλος πρέπει να γίνει εκκαθάριση των καταθέσεων που αφορούν εγγυήσεις ταφής, στους αντίστοιχους δημότεςκαταθέτες σε σχέση με τις τυχόν πληρωμές των τελών από αυτούς στο ταμείο του Δήμου και να ερευνηθεί η διαχείρισή του από το Δήμο ώστε να συμπεριληφθεί στην περιουσία του. Σημειώνεται ότι στο τέλος της
επόμενης χρήσης (2015), κατά την αναδιοργάνωση, την έναρξη ελέγχου και κατά τη διαδικασία απογραφής, προέκυψε σημαντικό διαχειριστικό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία και εκτέλεση του σκοπού του δημοτικού
κοιμητηρίου. Η Διοίκηση, προς αντιμετώπιση του ανωτέρω, έλαβε μέτρα και απευθύνθηκε στα αρμόδια όργανα της πολιτείας ζητώντας την παρέμβασή τους για τη λύση του προβλήματος, όπως άρμοζε, για την
αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του δημοτικού κοιμητηρίου. δ) Τέλη από εμποροπανήγυρη Πρωτομαγιάς Από τον έλεγχό μας διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες άδειες χρήσης κοινοχρήστων χώρων
Πρωτομαγιάς δεν είχε εφαρμοσθεί ορθό τέλος όπως αυτό ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 75/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τις συγκριμένες άδειες δεν προκύπτει αιτιολογία για το διαφορετικό τέλος από το
καθορισμένο. Συγκεκριμένα διαπιστώσαμε για 50 άδειες ότι είχαν εκδοθεί βεβαιωτικά σημειώματα στα οποία έχει εφαρμοσθεί μικρότερο τέλος από το ελάχιστο τέλος της απόφασης και κατά συνέπεια δεν είμαστε σε
θέση να βεβαιώσουμε το πραγματικό ύψος των εσόδων. Αναλυτικά οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στην Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου. ε) Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων Τα τέλη κοινόχρηστων χώρων
εισπράχθηκαν με διαδικασία «οίκοθεν» και ανήλθαν σε ποσό € 34.926,96, με έκδοση αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όπως απαιτείται από το νόμο. Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι ο Δήμος δε διαθέτει
αξιόπιστη ενημερωμένη βάση των υπόχρεων για το συγκεκριμένο τέλος και δεν χρησιμοποιεί ολοκληρωμένη μηχανογραφική εφαρμογή που να τον υποστηρίζει αποτελεσματικά στην έγκαιρη έκδοση βεβαιωτικών
καταλόγων και στην παρακολούθηση των σχετικών απαιτήσεων. Η είσπραξη των τελών πραγματοποιείται οίκοθεν, ωστόσο δε διαπιστώθηκε συστηματική και στοχευμένη διενέργεια αυτοψιών με σκοπό τη σύλληψη των
διαφυγόντων εσόδων από την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων. Ως εκ τούτου επιφυλασσόμαστε για το αν έχει περιληφθεί το σύνολο των εσόδων από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων και αντίστοιχα οι απαιτήσεις
αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014. Απαιτείται να δημιουργηθεί βάση δεδομένων από την Τεχνική Υπηρεσία που θα σχεδιάσει-καταμετρήσει το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου προς
εκμετάλλευση, που θα διατίθενται με διαφάνεια κατόπιν αιτήσεων προς χρήση από τους υπόχρεους. Να ενταχθεί σε μια ολοκληρωμένη μηχανογραφική εφαρμογή, ώστε να παρακολουθείται η βεβαίωση και η είσπραξη
αυτών και να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι, ώστε να εισπράττεται το σύνολο των τελών από τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων και να εκλείψει ο κίνδυνος απώλειας εσόδων για το Δήμο λόγω του μεγάλου αριθμού
των υπόχρεων σε καταβολή του τέλους και της δυσκολίας ανεύρεσης των οφειλετών. ζ) Οι απαιτήσεις από δημότες που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2014, ποσού € 327.509,77, αφορούν κατά ποσό
€ 306.914,77 ανείσπρακτα υπόλοιπα από επαναβεβαίωση εσόδων προηγούμενων χρήσεων και κατά ποσό € 20.595,00 ανείσπρακτα υπόλοιπα από τα έσοδα που βεβαιώθηκαν στη χρήση. Από τον έλεγχό μας
διαπιστώσαμε ότι στην παρούσα χρήση, όπως και στην προηγούμενη, ο Δήμος βεβαιώθηκαν με έκδοση χρηματικών καταλόγων, από τους οποίους η εισπραξιμότητα ήταν σχεδόν μηδενική. Επίσης οι εισπράξεις των
εσόδων από χρηματικούς καταλόγους προηγούμενων χρήσεων, κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθότι ανήλθαν στο ποσό € 15.897,94 ποσοστό 4,44% επί του συνόλου. Να σημειωθεί ότι στην παρούσα χρήση
διενεργήθηκαν διαγραφές ποσού € 30.535,73. η) Το σύστημα λογισμού των απαιτήσεων και είσπραξης των εσόδων που γίνεται από το Δήμο χωρίς έκδοση βεβαιωτικών καταλόγων, με κύρια την είσπραξη των εσόδων
του ως «οίκοθεν» παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Επισημαίνουμε την ιδιαίτερη σημασία αυτής της λειτουργίας και τους κινδύνους που ενέχει για απώλεια εσόδων. Η πάγια
επιδίωξη του Δήμου θα πρέπει να είναι η μηχανογραφική καταγραφή και παρακολούθηση των απαιτήσεων κατά οφειλέτη, ώστε να λογίζονται στη χρήση όλα τα έσοδα που την αφορούν, να επιδιώκεται η ταχύτερη
δυνατή είσπραξη τους και να υποστηρίζεται η διαδικασία μηχανογραφικά, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αποτροπή τυχόν απώλειας εσόδων. Αυτές οι αδυναμίες εξετάζονται από την παρούσα Διοίκηση σε
βάθος για την πιθανή διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων αντιμετώπισής τους. Η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης όλων των εσόδων του Δήμου από τους δημότες που αφορούν τη χρήση, εκτός του ότι
απαιτείται από το νόμο, δημιουργεί τη βάση της προγραμματισμένης, ισόνομης, ορθολογικής και με διαφάνεια διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να ενταθούν οι διαδικασίες ορθής και
πλήρους βεβαίωσης αλλά και να εφαρμοσθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του Δήμου που προβλέπονται, είτε αυτές απορρέουν από την εκτέλεση συμβάσεων είτε από τον Κ.Ε.Δ.Ε., καθότι η
εισπραξιμότητα στη χρήση ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, έως μηδενικά. Η λειτουργία ενός επαρκούς συστήματος διαχειριστικής και λογιστικής παρακολούθησης των εσόδων απαιτεί την έγκαιρη και ορθή βεβαίωση
των εσόδων, αλλά και την ταχεία είσπραξή τους. Το ζήτημα της έγκαιρης και ορθής βεβαίωσης των εσόδων, αλλά και της ταχείας είσπραξής τους, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ειδικής μελέτης, για κάθε κατηγορία
εσόδων. Από τη μελέτη πρέπει να προκύψουν οι πρακτικοί τρόποι για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, αλλά και η λειτουργία ενός επαρκούς συστήματος διαχειριστικής και λογιστικής παρακολούθησης των
εσόδων.
Στις νέες συνθήκες, με το δραστικό περιορισμό των κρατικών ενισχύσεων στους Δήμους, το ζήτημα της είσπραξης των εσόδων τους από βεβαιωτικούς καταλόγους, αποκτά ζωτική σημασία.
Οι απαιτήσεις από πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων πόλεως του Ισολογισμού της 31/12/2014, ποσού € 845.478,44, αφορούν απαιτήσεις από τη μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής Μ1/2007 της περιοχής
«ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ». Οι απαιτήσεις αυτές δεν έχουν οριστικοποιηθεί, καθότι οι υπόχρεοι βρίσκονται στα ένδικα μέσα για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης της μετατροπής από εισφορά σε γη, σε
εισφορά σε χρήμα, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η δικαστική απόφαση, σύμφωνα και με τους νομικούς του Δήμου. Για την ανωτέρω μεμονωμένη πράξη εφαρμογής εκκρεμούν προς βεβαίωση απαιτήσεις ποσού
€ 95.560,00, καθότι ο Δήμος δεν έχει προβεί στα ένδικα μέσα αναγνώρισης των υπόχρεων. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα ένδικα μέσα για την οριστικοποίηση των απαιτήσεων της
ανωτέρω μεμονωμένης πράξης εφαρμογής ώστε να εισπραχθούν οι αντίστοιχες εισφορές για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πράξης εφαρμογής.
Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης επιβαρύνθηκαν με ποσό € 47.352,78 που αφορά αποζημιώσεις της ειδικής παροχής των 176 € σε 9 εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μετά από αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής για καταβολή και μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων από την πλευρά του Δήμου, σε αντίθεση με τις γνωμοδοτήσεις των νομικών του. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε επιφυλασσόμαστε για
τη νομιμότητα των υποχρεώσεων αυτών του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Ενιαίου Φορέα Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος» και της πληρωμής τους, διότι σύμφωνα με τους νόμους περί διαχείρισης των Ο.Τ.Α., για να οριστικοποιηθούν τέτοιου είδους υποχρεώσεις και πολύ περισσότερο για να καταβληθούν, θα πρέπει η διοίκηση
του Δήμου να έχει καταφύγει στον τελευταίο βαθμό των ένδικων μέσων και να έχουν τελεσιδικήσει τα αρμόδια δικαστήρια με αποφάσεις τους για την καταβολή αυτών. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ενισχύονται και με τις
απόψεις των νομικών του Δήμου, σύμφωνα με τους οποίους δεν αποτελούσαν υποχρεώσεις, ούτε δεσμεύσεις προς καταβολή, καθότι δεν είχαν τελεσιδικήσει τα αρμόδια δικαστήρια και υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις για
δικαίωση του Δήμου. Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις, πληρώθηκε στην επόμενη χρήση ποσό € 11.252,52, που αφορούσε κατά ποσό € 7.621,62 αποζημιώσεις προς τους εργαζόμενους και κατά ποσό € 3.630,90
εργοδοτικές εισφορές.
Στο τέλος της παρούσας χρήσης ο Δήμος αντιμετώπισε και διευθέτησε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π. συνολικού ποσού € 145.451,70, με την υπογραφή συμφωνητικού και τη καταβολή ποσού
€ 20.000,00 ως προκαταβολή. Συγκεκριμένα δεσμεύτηκε στην αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού € 125.451,70, να διενεργηθεί σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 3.816,48 €, με συνολική επιβάρυνση τόκων
11.942,00 € και χωρίς τις μέχρι τότε νόμιμες προσαυξήσεις ύψους 63.843,35 €. Οι ανωτέρω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου πλέον οι τρέχουσες υποχρεώσεις έως την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό
€ 162.142,84 και περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης κατά ποσό € 76.032,02 στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και κατά ποσό € 86.110,82 στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι λογαριασμοί
και η αντίστοιχη ανάλυσή τους, αναφέρονται στην Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου. Επιπλέον, στην παρούσα χρήση, ο Δήμος αντιμετώπισε το κόστος υδροληψίας ποσού € 131.091,61 που αφορά την περίοδο 1/1/2012
μέχρι 31/7/2013 στον Προϋπολογισμό-Απολογισμό της χρήσης, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση της 27/9/2013, κάτι που θα έπρεπε να εφαρμοσθεί στην προηγούμενη χρήση (2013). Σημειώνεται ότι το
ανωτέρω ποσό έχει περιληφθεί στους μεταβατικούς λογαριασμούς του παθητικού ως υποχρέωση και συγκεκριμένα στο λογαριασμό «λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί», καθότι θα παρακρατηθεί από τους ΚΑΠ των ετών
από 2015 έως 2020 (βάσει του άρθρου 52 του Ν. 4186/2013, ΚΥΑ 38560).
Στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης και στο μητρώο παγίων του Δήμου, έχουν περιληφθεί πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία εκκρεμούν ζητήματα νομιμοποίησής τους (Κένταυρος, Τσιπουράδικο, Τρίγωνο
κλπ). Από τον έλεγχο μας διαπιστώσαμε ότι ο Δήμος δεν έχει ολοκληρώσει και οριστικοποιήσει την πάγια περιουσιακή του κατάσταση, δημιουργώντας πλήρες Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας με διακεκριμένα κάθε
ακίνητο, έργο που κατέχει, τους νόμιμους τίτλους, την αξία απόκτησής τους και τις πηγές χρηματοδότησής τους. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να καταγραφεί, να νομιμοποιηθεί και να αποτιμηθεί το σύνολο της πάγιας
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περιουσίας του Δήμου, όπως και να απαλειφθεί τυχόν κόστος μη νομιμοποιημένης περιουσίας του, όπως προβλέπεται από το νόμο. Η ανωτέρω διαδικασία απαιτείται για την ορθή και ολοκληρωμένη απεικόνιση της
οικονομικής κατάστασης του Δήμου με το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. Η πλήρης απογραφή και αποτίμηση της πάγιας περιουσίας του Δήμου αποτελεί
σημαντικό εργαλείο και θα βοηθήσει στο να ελέγχεται κάθε μεταβολή της πάγιας περιουσιακής του κατάστασης καθώς και η αξιοποίησή της.
Από τις επιστολές και τα έγγραφα που μας προσκομίσθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, διαπιστώσαμε ότι εκκρεμούν σημαντικές αγωγές που δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί η τελική έκβασή τους από τους
νομικούς στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν σε βάρος των υποχρεώσεων του Δήμου καθώς και το ακριβές ύψος τους κατά την 31/12/2014. Συγκεκριμένα αυτές οι εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις αφορούν σε: α) Αγωγές εργαζομένων στο Δήμο για καταβολή μισθών, επιδομάτων και της ειδικής παροχής (176 €), οι οποίες έχουν απορριφθεί σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, ωστόσο κατά την
άποψη των νομικών, ο Δήμος είναι πιθανό να υποχρεωθεί στην καταβολή τους, που όμως δε μπορεί να προσδιορισθεί το ακριβές ποσό της πιθανής επιβάρυνσης. Ο Δήμος, έναντι των πιθανών υποχρεώσεων, για
κάλυψη καταβολής αποζημιώσεων για τις ανωτέρω αγωγές έχει σχηματίσει, από την απογραφή, προβλέψεις ποσού € 659.000,00 κατά την 31/12/2014, οποίες κρίνονται επαρκείς. β) Αγωγές τρίτων που απαιτούν
εξόφληση των οφειλών του Δήμου προς αυτούς, για πολλές εκ των οποίων, έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής. Σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος των οφειλών αυτών εξοφλήθηκε μέσω της χρηματοδότησης των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, σε εφαρμογή νόμων της Πολιτείας. γ) Τρεις σοβαρές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις απαλλοτριώσεων, απόκτησης τμημάτων γης προς όφελος του Δήμου. Συγκεκριμένα αναμένεται η
οριστικοποίηση της προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως της εισφοράς σε χρήμα της περιοχής Μπριτάνια και η εξέλιξη των απαλλοτριώσεων των εκτάσεων της MAVA ΑΕ και Πλατεία Ειρήνης, μετά την απόρριψη
των αιτήσεων αναίρεσης του Δήμου κατά αποφάσεων άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. δ) Δικαστικές υποθέσεις με δημόσιες υπηρεσίες, Πολεοδομία Βορείου Τομέα Αθήνας και Διεύθυνση Δασών, για σημαντικά
πρόστιμα λόγω ανέγερσης αυθαίρετων κτισμάτων. Αναλυτικά όλες οι ανωτέρω εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του Δήμου αναφέρονται στην Αναλυτική έκθεση.

Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό
Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.
Έμφαση Θεμάτων
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1
Στη παρούσα χρήση ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος σε εκτέλεση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 224/18.12.2013 και βάσει των νόμων Ν.3663/2006 (αρ.241) και του Ν.3852/2010 (αρ.103) ανέλαβε το σύνολο
των αρμοδιοτήτων του ΝΠΔΔ «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού-Αθλητισμού-Περιβάλλοντος-Αλληλεγγύης-Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος» μετά από κατάργησή του και
μεταφορά του συνόλου του προσωπικού του καθώς και των περιουσιακών του στοιχείων και των υποχρεώσεων του στο Δήμο, ως καθολικός διάδοχος της δράσης του. Η ανωτέρω ενσωμάτωση ολοκληρώθηκε στις
18.2.2014 με τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ 381/18.2.2014 τεύχος Β. Από την κατάργηση του Ενιαίου Φορέα Δράσεων, ο Δήμος ανέλαβε να συνεχίσει τη δράση του μεταφέροντας το σύνολο των αρμοδιοτήτων του και
αναλαμβάνοντας τα παρακάτω: α) Το υφιστάμενο προσωπικό που υπηρετούσε στο καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο και ανέρχεται σε 50 εργαζόμενους. β) Ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας ποσού
€ 3.907.542,10. γ) Το σύνολο του εξοπλισμού του Ενιαίου Φορέα Δράσεων που εξυπηρετούσε τις πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες του, αποτιμημένος σε διαχειριστικές αξίες μνείας ποσού
€ 49.367,00. δ) Υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 1.228.904,12 εκ των οποίων 951.833,23 € εξοφλήθηκαν από ισόποσο πρόγραμμα αποπληρωμής ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά
ποσό € 39.507,79 από αυτές τις υποχρεώσεις διέθετε ισόποση κάλυψη χρηματικών διαθεσίμων και εγγυήσεων ο ίδιος ο Ενιαίος Φορέας και το υπόλοιπο ποσό των υποχρεώσεων ποσό € 237.563,10 ανέλαβε αν
εξοφλήσει ο Δήμος, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα του και την καθαρή του θέση.
2 Στην παρούσα χρήση αυξήθηκε η ακίνητη και κινητή περιουσία του Δήμου από την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας και
Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος» και την ανάληψη του συνόλου των αρμοδιοτήτων του από το Δήμο ως καθολικός διάδοχός του. Συγκεκριμένα οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 περιλαμβάνουν
επιπλέον από αυτή την αιτία: α) Οικόπεδα αντικειμενικής αξίας ποσού € 2.410.608,88 με τα οποία αυξήθηκε ισόποσα το κεφάλαιο του Δήμου. β) Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις αντικειμενικής αξίας ποσού
€ 1.496.933,22 με τα οποία αυξήθηκε ισόποσα το κεφάλαιο του Δήμου. γ) Έπιπλα και εξοπλισμός του πρώην Ν.Π.Δ.Δ Ενιαίου Φορέα Δράσεων (έπιπλα, γραφεία, ηλεκτρικές συσκευές, παραδοσιακές στολές, αθλητικό
υλικό, όργανα γυμναστικής, βιβλία, σκεύη κουζίνας, μουσικά όργανα, κ.λ.π.) αποτιμημένος σε διαχειριστικές αξίες μνείας ποσού € 49.367,00. Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εξοπλισμός προσδιορίστηκε μετά από διενέργεια
φυσικής απογραφής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και αφορά στο σύνολό του τον εξοπλισμό που εξυπηρετούσε τις πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές δραστηριότητες του πρώην Ν.Π.Δ.Δ Ενιαίου Φορέα
Δράσεων. Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία είναι αποτιμημένα σε αξία διαχειριστικής μνείας κυρίως 10€ και ορισμένα σκεύη και βιβλία σε αξία διαχειριστικής μνείας 1€ κατά τεμάχιο, καθότι δεν κατέστη δυνατό να
ολοκληρωθεί η αποτίμηση του κόστους κτήσης τους μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Με την αξία αυτή ποσού € 49.367,00 αυξήθηκε ισόποσα το κεφάλαιο του Δήμου.
3 Στην παρούσα χρήση ο Δήμος σχημάτισε πρόβλεψη ποσού € 1.254.105,78, με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του, για τη ζημιά από τη μη είσπραξη του συνόλου των επισφαλών και επίδικων απαιτήσεών του από
μισθώματα δημοτικών ακινήτων. Κατά τη γνώμη μας ορθά ο Δήμος σχημάτισε την ανωτέρω πρόβλεψη, καθότι: α) Κατά ποσό € 1.153.025,24 αφορά απαιτήσεις από μισθώματα του κυλικείου και ανθοπωλείου του
Δημοτικού Νεκροταφείου των ετών 2010 έως 9ο/2014 (κυλικείο € 805.865,94 και ανθοπωλείο € 347.159,30). Τα μισθώματα αυτά βεβαιώθηκαν στην παρούσα χρήση κατά ποσό € 291.759,86 και σε προηγούμενες
χρήσεις κατά ποσό € 862.313,95, βάσει ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης, αλλά δε στάθηκε δυνατό να εισπραχθούν, σύμφωνα με την εξέλιξη της εκτέλεσης των συγκεκριμένων συμφωνητικών μίσθωσης, καθότι
αφενός δεν καλύπτονταν με τις προβλεπόμενες εγγυήσεις από το νόμο και τους όρους της διακήρυξης για τη δημοπράτηση αυτών των ακινήτων και αφετέρου έχει προκύψει σημαντική εμπλοκή και ο Δήμος βρίσκεται
στα ένδικα μέσα με το μισθωτή, απαιτώντας τις αξιώσεις του. Ως εκ τούτου το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων, είναι επισφαλούς είσπραξης με αποτέλεσμα να αποτελεί ζημία για το Δήμο. β) Κατά ποσό € 101.080,54
αφορά απαιτήσεις από αποζημιώσεις χρήσης των ακινήτων «Κένταυρος» και «Τσιπουράδικο» και από μισθώματα λοιπών ακινήτων των ετών 2010 έως 2012 («Κένταυρος» € 42.186,54, «Τσιπουράδικο» € 40.035,44,
κατάστημα ΟΕΚ € 18.858,56). Οι απαιτήσεις αυτές τελούν σε σημαντική καθυστέρηση είσπραξης και ο Δήμος δεν έχει κινήσει τις διαδικασίες ένδικων μέσων για την είσπραξη αυτών. Ως εκ τούτου το σύνολο των
ανωτέρω απαιτήσεων, είναι επισφαλούς είσπραξης με αποτέλεσμα να αποτελεί ζημία για το Δήμο. Η Διοίκηση του Δήμου στην επόμενη χρήση, δημιούργησε πλήρη φάκελο της ανωτέρω υπόθεσης και τον έστειλε για
έλεγχο και απόδοση ευθυνών στους αρμόδιους εποπτεύοντες, διοικητικούς και κατασταλτικούς φορείς, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και στην Εισαγγελία κατά της διαφθοράς.
Σημειώνεται ότι, σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω προβλέψεις δε συνεπάγονται τη διαγραφή απαιτήσεων του Δήμου, αλλά αποτελούν λογιστική υποχρέωση, ώστε να εμφανίζεται στον ισολογισμό μία σωστή εκτίμηση
για τις ρευστοποιήσιμες απαιτήσεις. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα προβλεπόμενα μέτρα βάσει του Κ.Ε.Δ.Ε. για την οριστικοποίηση της είσπραξης αυτών των απαιτήσεων με την τελεσιδικία των εν
εξελίξει αλλά και την προσφυγή στα ένδικα μέσα για την είσπραξη των απαιτήσεων όπου δεν έχουν διενεργηθεί. Στο πλαίσιο μίας συνολικής αναδιοργάνωσης της παρακολούθησης των εσόδων, το ζήτημα των
επισφαλειών πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ μεγαλύτερη επιμέλεια. Ο λογισμός των προβλέψεων πρέπει να βασίζεται σε αναλυτική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία θα προκύπτουν και θα
προσωποποιούνται και οι πιθανές ευθύνες για τις επισφάλειες.
4
Για τις «Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις» που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/2014 ποσού € 1.876.560,88, έχουν σχηματισθεί ισόποσες προβλέψεις μη είσπραξής τους από προηγούμενες χρήσεις. Οι
ανωτέρω απαιτήσεις, αφορούν κύρια καταλόγους μισθωμάτων, τελών διαφήμισης και προστίμων διαφήμισης, προστίμων αυθαιρέτων και καταλογισμούς, για τους οποίους δε διενεργήθηκαν εισπράξεις στη χρήση,
καθότι παρουσιάζουν ελλιπή στοιχεία βεβαίωσης, γεγονός που δυσκολεύει την είσπραξή τους. Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι για ορισμένες από τις ανωτέρω απαιτήσεις έχουν ληφθεί μέτρα (φραγή ΑΦΜ,
εντολές κατασχέσεων κλπ.) για την είσπραξη τους και για ορισμένες έχει προσφύγει ο Δήμος σε ένδικα μέσα εκ των οποίων μερικά έχουν εξαντληθεί, χωρίς να φέρουν εισπρακτικό αποτέλεσμα. Κατά τη γνώμη μας
πρέπει να ολοκληρωθούν και να εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα ώστε να εκκαθαριστούν οι επισφαλείς και επίδικες αυτές απαιτήσεις. Στην παρούσα χρήση, αναπροσαρμόσθηκαν οι σχηματισθείσες προβλέψεις για την
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πιθανή απώλεια από τυχόν μη είσπραξη καθυστερημένων απαιτήσεων λόγω είσπραξης. Οι ανωτέρω προβλέψεις, αφορούν κύρια καταλόγους μισθωμάτων και προστίμων αυθαιρέτων. Σημειώνεται ότι, σε καμία
περίπτωση οι ανωτέρω προβλέψεις δεν συνεπάγονται τη διαγραφή απαιτήσεων του Δήμου, αλλά αποτελούν λογιστική υποχρέωση, ώστε να εμφανίζεται στον ισολογισμό μία σωστή εκτίμηση για τις ρευστοποιήσιμες
απαιτήσεις. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα βάσει του ΚΕΔΕ για την οριστικοποίηση και άμεση είσπραξή τους. Στο πλαίσιο μίας συνολικής αναδιοργάνωσης της παρακολούθησης των
εσόδων, το ζήτημα των επισφαλειών πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ μεγαλύτερη επιμέλεια. Ο λογισμός των προβλέψεων πρέπει να βασίζεται σε αναλυτική έκθεση της αρμόδιας διεύθυνσης, από την οποία θα
προκύπτουν και θα προσωποποιούνται και οι πιθανές ευθύνες για τις επισφάλειες.
Ο Δήμος, για πρώτη φορά, σύμφωνα με το αρθρ. 45 του Ν. 4172/2013, υπάχθηκε σε φορολογία για τα εισοδήματά του από μισθώματα ακινήτων, μερίσματα και τόκους καταθέσεων που απέκτησε στο έτος 2014. Για τη
φορολόγηση των ανωτέρω εισοδημάτων επιβαρύνθηκε με φόρους ποσού € 25.676,42 και προκαταβολή φόρου ποσού € 5.839,57.Το ανωτέρω ποσό των φόρων επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης και ισόποσα τα
Ίδια Κεφάλαια του Δήμου και περιλήφθηκε στις υποχρεώσεις από φόρους-τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο στον Ισολογισμό της 31/12/2014.
Στην παρούσα χρήση ολοκληρώθηκε η εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 5.420.845,24, που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους Ν. 4093/2012 και Ν.
4071/2012 και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αφορούσαν κατά ποσό € 4.469.012,01 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου και
κατά ποσό € 951.833,23 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Ενιαίου Φορέα Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος», που ανέλαβε ο Δήμος. Η εξόφληση των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων διενεργήθηκε: - Κατά ποσό € 4.199.676,97 στη χρήση 2013, εκ του οποίου ποσό € 3.769.871,53 με
χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ και ποσό € 429.805,44 με παρακράτηση της επιχορήγησης του αρθρ. 27 Ν 3755/09. - Κατά ποσό € 1.221.168,27 στη χρήση 2014, στο σύνολό του με χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ, και
αφορούσε το υπόλοιπο των υποχρεώσεων του Δήμου ποσού € 269.335,04 και το σύνολο των υποχρεώσεων του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Ενιαίου Φορέα Δράσης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης,
Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος» ποσού € 951.833,23. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις είχαν δημιουργηθεί κατά ποσό € 3.629.432,56 έως την
31/12/2010 από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους (Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδόνας) και κατά ποσό € 1.791.503,67 στις χρήσεις 2011 έως και 2014 από τον Καλλικρατικό Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Το
σύνολο των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων απεικονίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων «V. Χρηματοδοτήσεις ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις» σε ενίσχυση της καθαρής του θέσης του Δήμου.
Οι οικονομικές καταστάσεις της παρούσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί με χρηματοοικονομικό κόστος δανεισμού ποσού € 204.126,96 και δεν εμφανίζουν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καταβολής χρεολυσίων για την
επόμενη χρήση. Το ανωτέρω συμβαίνει καθότι ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στη χρήση 2012, είχε εντάξει τα δάνειά του στο ΤΠΔ, σε επιμήκυνση για οχτώ έτη με περίοδο χάριτος για τρία έτη να καταβάλλονται
μόνο τόκοι, αρχής γενομένης από 1/1/2013 έως 31/12/2015, βάσει του Ν. 4093/2012. Λόγω λήξης της περιόδου χάριτος και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 272/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος στην
επόμενη χρήση εντάχθηκε στο «Πρόγραμμα αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας» για την αναχρηματοδότηση των δανείων του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 81 του Ν. 4316/2014 και την απόφαση
3541/15.1.2015 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Με την αναχρηματοδότηση των δανείων του, ο Δήμος θα μειώσει σημαντικά την ετήσια επιβάρυνσή του σε τοκοχρεολύσια. Συγκεκριμένα στο έτος 2016 θα
έπρεπε να καταβάλλει τοκοχρεολύσια ποσού € 462.521,84, βάσει των υφιστάμενων δανειακών του συμβάσεων, ενώ με την αναχρηματοδότηση θα καταβάλει τοκοχρεολύσια ποσού € 241.747,51.
Το υπόλοιπο ταμείου στον ταμειακό απολογισμό της χρήσης κατά την 31/12/2014, εμφανίζεται μεγαλύτερο κατά ποσό € 302.894,28, από τα πραγματικά διαθέσιμα του Δήμου, που εμφανίζονται στον ισολογισμό κατά την
ίδια ημερομηνία. Η ανωτέρω διαφορά οφείλεται: α) κατά ποσό € 295.444,28 στην εκ παραδρομής υπερβάλλουσα χρέωση από το Τ.Π.Δ. του λογαριασμού χρηματοδότησης ληξιπροθέσμων του Δήμου, το οποίο
ανακλήθηκε ως πίστωση από το ΥΠΕΣ στις 18/2/2015, όπου και τροποποιήθηκε μέσω του προϋπολογισμού ο ταμιακός απολογισμός του Δήμου ως προς αυτό το ποσό. Σημειώνεται ότι η λανθασμένη ανωτέρω
υπερβάλλουσα χρέωση ανερχόταν κατά την 31/8/2014 σε ποσό € 812.177,01, εκ του οποίου ποσό € 516.714,73 ανακλήθηκε από το ΥΠΕΣ στις 30/9/2014 και αντίστοιχα τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός και ο
απολογισμός κατά αυτό το ποσό. β) Κατά ποσό € 7.450,00 αφορά διαπιστωμένο έλλειμμα ταμείου που έχει προκύψει από κλοπή στο Δημοτικό Κοιμητήριο στις 3/11/2011 (ΓΕ 247/30-12-2011), το οποίο μέχρι
31/12/2014 δεν είχαν ληφθεί αποφάσεις τακτοποίησής του, ώστε να αποκατασταθεί η πραγματικότητα του ταμείου. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει ο προϋπολογισμός και ο ταμειακός απολογισμός του Δήμου να
συντάσσεται, να εγκρίνεται και να παρακολουθείται με βάση τα πραγματικά έσοδα-ταμειακά διαθέσιμα ώστε να αντιστοιχούνται, να προϋπολογίζονται και να εκτελούνται ρεαλιστικές δαπάνες και έργα.
Ο Δήμος το 2014, όπως και την προηγούμενη χρήση, δεν τήρησε Αναλυτική Λογιστική (κοστολόγηση), λόγω αδυναμίας κύρια συγκέντρωσης αναλυτικών πληροφοριών κόστους, που οφείλεται και στη μη πλήρη
μηχανογράφηση του συνόλου των υπηρεσιών του. Η μη τήρηση της αναλυτικής λογιστικής είχε σαν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τον εξωλογιστικό προσδιορισμό, για τον οποίο ακολουθήθηκαν οι ίδιες με την
προηγούμενη χρήση αρχές, του κόστους των βασικών λειτουργιών που εμφανίζονται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κόστος παρεχομένων υπηρεσιών, κόστος διοίκησης και κόστος δημοσίων
σχέσεων) αλλά και την αδυναμία συσχέτισης κόστους και εσόδου για τα ανταποδοτικά τέλη.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

Παλαιό Φάληρο, 26 Σεπτεμβρίου 2016
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