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Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάληψης ενεργειών για την καθυστέρηση 
υποβολής στο Δημ. Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων των ετών 
2011-2012-2013 »  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
24.9.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 16158/19-
9-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 20/2014) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε 
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους  
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Ο Γραμματέας :ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ (απεχώρησε στο 2ο θέμα της Η.Δ. και  

αντικαταστάθηκε από την Δημ. Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ).    

 
 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 150/ 2014 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 17299/9-10-2014 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων του Δήμου και 

Διοικητικής Μέριμνας 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

                         

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα Πρακτικά της από 24.9.2014 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 15/2014 του Δ.Σ. του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 

 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν ΟΛΟΙ 
παρόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ____  
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                                      ΟΥΔΕΙΣ 

Καλαμπόκης  Ιωάννης  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ  

Ανανιάδης  Νικόλαος  

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ  

Παπαλουκά  Ευτυχία  

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Παπακώστας  Βασίλειος  

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  

Αντωνόπουλος  Δημήτριος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Δούλος  Ορέστης  

Καλύβης  Γεώργιος  
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Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα  

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Αράπογλου  Γεώργιος  

Πλάτανος  Ελευθέριος  

Κανταρέλης  Δημήτριος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  

Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   

Κουτσάκης  Μιχαήλ  

Αγαγιώτου  Βασιλική  

Σιώρης  Νικόλαος  

Γκούμα  Δανάη-Εύα  

 
    
Σημειώνεται ότι  από την  Συνεδρίαση ήταν απόντες  τόσο η Αναπληρώτρια Πρόεδρος 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, 

όσο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. 

Γεώργιος Κατερίνης. 

 

 Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 13ο, 20ό-30ό, 1ο-7ο, ενώ 

αποσύρθηκαν τα υπόλοιπα θέματα.  

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Η κα Ε.Γαϊτανά-Αποστολάκη απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί των Ε.Η.Δ. θεμάτων. 

 

 Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου, Ε.Πλάτανος, Δ.Κανταρέλης και Ν.Παπανικολάου απεχώρησαν 

από την Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί 

του 2ου θέματος της Η.Δ.. 
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Απουσίες :  

 

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 2ο 

θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα το Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), συμφώνησε να συζητηθεί, ως 

κατεπείγον. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

 

2ο  ΘΕΜΑ   Ε.Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο Θέμα Ε.Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης έδωσε το 
λόγο στον κ. Δήμαρχο που ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
Στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων μας ως νέα διοίκηση του Δήμου από 
1/9/2014, όπως αυτή προέκυψε από τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, και ως πρώτο 
βασικό μέλημά μας, απευθυνθήκαμε προς τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να 
ενημερωθούμε και να τεκμηριώσουμε τι παραλαμβάνουμε και μέσω αυτής της 
διαδικασίας να εντοπίσουμε προβλήματα που απαιτούν άμεση ή μεσοπρόθεσμη 
αντιμετώπιση στο οικονομικό πεδίο. 
Στοιχεία απαραίτητα ώστε να προγραμματισθεί η λειτουργία του Δήμου για το 
επόμενο τετράμηνο (1/9-31/12/2014) και να εκτελεσθεί ορθά ο Προϋπολογισμός του 
2014 για το επόμενο διάστημα (1/9-31/12/2014). 
Επίσης να μελετηθούν τα οικονομικά πεπραγμένα, ώστε να προταθεί ένας ορθολογικά 
και νόμιμα βιώσιμος Προϋπολογισμός για το έτος 2015. 
Από τα ζητούμενα στοιχεία που παραλάβαμε, διαπιστώσαμε σημαντική καθυστέρηση 
στην κατάθεση και έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του λογαριασμού 
διαχείρισης του Δήμου, που αφορά τον Ταμιακό Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων, τον 
Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης και το Προσάρτημα των ανωτέρω οικονομικών 
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καταστάσεων, των οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013, κατά παρέκκλιση του  
άρθρου 163 του Νόμου 3643/2006 περί «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 
Αναλυτικά για την ανωτέρω κατάσταση των διαδικασιών σύνταξης, ελέγχου και 
έγκρισης του λογαριασμού διαχείρισης του Δήμου που αφορά τον Ταμιακό 
Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων, τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσης και το 
Προσάρτημα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, των οικονομικών ετών 2011, 
2012 και 2013, που παραλάβαμε αναφέρεται παρακάτω:  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011 
Συγκεκριμένα για τη διαχειριστική χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011 με έγγραφο της 
στις 19/7/2013 με αρ. πρωτ. 10182 η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών εισηγείται προς 
τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής τον έλεγχο και την προέγκριση των 
οικονομικών καταστάσεων του Δήμου (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης 1/1/2011 
– 31/12/2011 και Προσάρτημα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων). Η 
οικονομική επιτροπή με την υπ’ αριθ. Απόφαση 85/2013 με αρ. πρωτ. 10678 
(25/7/2013) αποφασίζει ομόφωνα την προέγκριση των ανωτέρω οικονομικών 
καταστάσεων. Στις 26/7/2013 ο λογιστής του Δήμου αποστέλλει email με την 
απόφαση της οικονομικής επιτροπής, το οποίο κοινοποιείται στον πρόεδρο του Δ.Σ. 
και στο διευθυντή οικονομικών για να προχωρήσει η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών 
Grant Thornton που έχει αναλάβει τον διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2011 στις 
δικές της ενέργειες που αφορούν τον έλεγχο και την παράδοση του ισολογισμού και 
των αποτελεσμάτων χρήσης του 2011 με ενσωματωμένη την έκθεση ελέγχου, το 
προσάρτημα της χρήσης του 2011 καθώς και την αναλυτική έκθεση ελέγχου του 
2011. Στις 14/10/2013 με αρ. πρωτ. 13904 η ελεγκτική εταιρεία κατέθεσε τα 
ανωτέρω στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η διεύθυνση οικονομικών 
υπηρεσιών στις 15/10/2013 με αρ. πρωτ. 13972 εισηγείται τις παραπάνω οικονομικές 
καταστάσεις προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στις 6/3/2014 με αρ. πρωτ. 3716 
η Δήμαρχος καλεί την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton ως υπεύθυνη ελέγκτρια 
εταιρεία, στο Δήμο για να ενημερωθεί για το θέμα του ισολογισμό του έτους 2011. 
Παρόλα αυτά το θέμα της έγκρισης του ισολογισμού - απολογισμού του έτους 2011 
δεν εισήχθη ποτέ προς ψήφιση στο Δ.Σ. μέχρι και τη λήξη της θητείας (31/8/2014) 
της απελθούσας δημοτικής αρχής. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2012 

Με την από 17/12/2013 σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών HLB 
ΕΛΛΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΚ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕ» και του Δήμου, γίνεται αυτή 
η ανάδοχος εταιρία που θα διενεργήσει τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2012 έως 
31/12/2012. Για τη χρήση 2012 έχουν συνταχθεί οι οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή 
ο ισολογισμός της 31/12/2012, τα Αποτελέσματα Χρήσης της 1/1/2012 – 
31/12/2012, η Γενική Εκμετάλλευση καθώς και το προσάρτημα του ισολογισμού. Οι 
ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν υπογραφεί από τον Οικονομικό Διευθυντή 
καθώς και από τον αρμόδιο λογιστή στις 5/5/2014, με κάθε επιφύλαξη καθώς δεν 
έχει ψηφιστεί από το Δ.Σ. ο Ισολογισμός της 31/12/2011 και εστάλησαν στη 
Δήμαρχο προς υπογραφή στις 30/5/2014. Λόγω μη ανταπόκρισης, με την από 
6/6/2014 αρ. πρωτ. 10279 επιστολή της η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών αιτείται 
ξανά προς τη Δήμαρχο την υπογραφή των ανωτέρω καταστάσεων όπως προβλέπεται 
από το νόμο και προκειμένου να προωθηθούν στην οικονομική επιτροπή. Παρόλα 
αυτά δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και ως εκ 
τούτου δεν έχουν προωθηθεί οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 στην 
Οικονομική Επιτροπή για έλεγχο και προέγκριση. Φυσικό επακόλουθο των παραπάνω 
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είναι ότι οι οικονομικές καταστάσεις του 2012 δεν έχουν σταλεί και κατ’ επέκταση 
ψηφιστεί από το Δ.Σ.  
Ήδη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με έγγραφο της στις 6/5/2014 με αρ. πρωτ. 
25292 και με επανυποβολή του εγγράφου στις 26/5/2014 με αρ. πρωτ. 29121, τα 
οποία κατατέθηκαν την ίδια ημερομηνία 28/5/2014 στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του 
Δήμου μας με αρ. πρωτ. 9584 και 9705 αντίστοιχα, είχε ζητήσει το λόγο 
καθυστέρησης υποβολής των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2011 και 2012 
καθώς και των απολογισμών αυτών. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 
Όσον αφορά τη χρήση του 2013 οι οικονομικές υπηρεσίες βρίσκονται στο στάδιο της 
επεξεργασίας των στοιχείων για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον 
σας επισημαίνω ότι για τον έλεγχο της χρήσης του 2013 δεν έχει υπογραφεί μέχρι 
σήμερα καμία σύμβαση με εταιρεία ορκωτών ελεγκτών. Το ίδιο ισχύει και για τη 
χρήση του 2014. 
 

Με βάση τα πιο πάνω δε μπορούμε να μείνουμε αδρανείς και πρέπει 
να ληφθούν άμεσες αποφάσεις, αφενός για την τήρηση του νόμου, 
που έχει παραβιασθεί και αφετέρου γιατί είναι απαραίτητο ως νέα 
Διοίκηση να ξέρουμε με σαφήνεια ποια είναι η οικονομική 
κατάσταση του Δήμου και αυτό δε μπορούμε να το ξέρουμε αν δεν 
έχουν ελεγχθεί οι λογαριασμοί. 
Γι’ αυτό ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ: 

 Άμεσα θα προωθήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, προς 

συζήτηση και έγκριση τις ολοκληρωμένες και ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 (Ταμιακός Απολογισμός Εσόδων-

Εξόδων, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα των ανωτέρω 

οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών). 

 Άμεσα θα αντιμετωπίσουμε την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων της 

χρήσης 2012 και την προώθησή τους προς έγκριση από την Οικονομική 

Επιτροπή, όπως προβλέπει ο νόμος. 

Συνάμα οι υπηρεσίες εντατικοποιούνε τις προσπάθειες συνδρομής τους στη 

βοήθεια των ορκωτών ελεγκτών που έχουν αναλάβει τον έλεγχο της χρήσης 

αυτής για την ολοκλήρωση του ελέγχου από πλευράς τους και την παράδοση 

της έκθεσης ελέγχου, ώστε να τις προωθήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε 

ειδική συνεδρίαση, προς συζήτηση και έγκριση. 

 Για τον έλεγχο του λογαριασμού διαχείρισης του Δήμου που αφορά τον 

Ταμιακό Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων, τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα 

Χρήσης και το Προσάρτημα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, των 

οικονομικών ετών 2013 και 2014 και με ιδιαίτερη αναφορά στον έλεγχο των 

οικονομικών πεπραγμένων του Δήμου από 1/1/2014 μέχρι και 31/8/2014, 

μετά την ημερομηνία αυτή που αναλάβαμε, απευθύνθηκα με εντολή μου προς 

την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton στις 17/9/2014, προκειμένου να 

αναλάβει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που μου παρέχει ο νόμος. 

Η επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton έγινε μετά από έρευνα και 

αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων. Έχει συνεργασθεί και προσφέρει τις 

υπηρεσίες της στο Δήμο τα τελευταία δέκα χρόνια και βοήθησε ιδιαίτερα στη 

συνένωση των Δήμων (πρώην Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας). 
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Είναι μία από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της χώρας, με μεγάλη 

εμπειρία στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Σε ότι αφορά το θέμα που αναφέρεται στην «έκθεση για την κατάσταση των 

εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β’ τρίμηνο του έτους 2014» και 

σχετίζεται με το Παρατηρητήριο, πολύ έγκαιρα παρεμβήκαμε στην 

προηγούμενη Διοίκηση, με το από 4/07/2014  έγγραφό μας, με αρ. 

πρωτοκόλλου 12289, τονίζοντας τις συνέπειες από τα αρνητικά αποτελέσματα 

εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. Ως Διοίκηση θα εγκρίνουμε «την κατάσταση 

των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β’ τρίμηνο του έτους 2014», αφού 

προηγούμενα γίνει επισκόπηση από τους ορκωτούς ελεγκτές της Grant 

Thornton, η οποία θέλουμε να μας επισημάνει και τις συνέπειες για το Δήμο 

από τυχόν αρνητικά αποτελέσματα στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού. 

 

Σας καλώ και θέτω σε ψηφοφορία τις δράσεις και τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται 
στην εισήγησή μου, προκειμένου στο σύνολό της να διαβιβασθεί στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
από τον κ. Δήμαρχο σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .   
 

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Αράπογλου, Δ.Κανταρέλης και Ε.Πλάτανος 
υπερψήφισαν το θέμα με την παρατήρηση ότι δεν συμφωνούν με την 
εκπρόθεσμη υποβολή των εκθέσεων των τριμήνων, ενώ ο Δημ. Σύμβουλος κ. 
Μ.Κουτσάκης τάχθηκε υπέρ ενός συνολικού διαχειριστικού ελέγχου για 
ολόκληρη την δημοτική περίοδο 1/1/2011-31/8/2014 και όχι υπέρ της 
τμηματικής υποβολής των στοιχείων στο Δ.Σ.. 

 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα από τον κ. Δήμαρχο 
εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

(με τις παρατηρήσεις των τεσσάρων Δημ. Συμβούλων)  

 
 

Εγκρίνει:  
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 Την άμεση προώθηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, προς 

συζήτηση και έγκριση των ολοκληρωμένων και ελεγμένων από ορκωτό 

ελεγκτή οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 (Ταμιακός Απολογισμός 

Εσόδων-Εξόδων, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα των 

ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ορκωτών 

ελεγκτών). 

 Την άμεση αντιμετώπιση της υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων της 

χρήσης 2012 και την προώθησή τους προς έγκριση από την Οικονομική 

Επιτροπή, όπως προβλέπει ο νόμος. 

Συνάμα οι υπηρεσίες εντατικοποιούν τις προσπάθειες συνδρομής τους στη 

βοήθεια των ορκωτών ελεγκτών που έχουν αναλάβει τον έλεγχο της χρήσης 

αυτής για την ολοκλήρωση του ελέγχου από πλευράς τους και την παράδοση 

της έκθεσης ελέγχου, ώστε να προωθηθούν αυτές στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

σε ειδική συνεδρίαση, προς συζήτηση και έγκριση. 

 Για τον έλεγχο του λογαριασμού διαχείρισης του Δήμου που αφορά τον 

Ταμιακό Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων, τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα 

Χρήσης και το Προσάρτημα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, των 

οικονομικών ετών 2013 και 2014 και με ιδιαίτερη αναφορά στον έλεγχο των 

οικονομικών πεπραγμένων του Δήμου από 1/1/2014 μέχρι και 31/8/2014, 

μετά την ημερομηνία αυτή που ανέλαβε η νέα Διοίκηση, ο Δήμαρχος 

απευθύνθηκε με εντολή του προς την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton στις 

17/9/2014, προκειμένου να αναλάβει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του 

παρέχει ο νόμος. 

Η επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton έγινε μετά από έρευνα και 

αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων. Έχει συνεργασθεί και προσφέρει τις 

υπηρεσίες της στο Δήμο τα τελευταία δέκα χρόνια και βοήθησε ιδιαίτερα στη 

συνένωση των Δήμων (πρώην Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας). 

Είναι μία από τις μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες της χώρας, με μεγάλη 

εμπειρία στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Σε ότι αφορά το θέμα που αναφέρεται στην «έκθεση για την κατάσταση των 

εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β’ τρίμηνο του έτους 2014» και 

σχετίζεται με το Παρατηρητήριο, πολύ έγκαιρα υπήρξε παρέμβαση στην 

προηγούμενη Διοίκηση, με το από 4/07/2014  έγγραφο, με αρ. πρωτοκόλλου 

12289, τονίζοντας τις συνέπειες από τα αρνητικά αποτελέσματα εκτέλεσης 

του Προϋπολογισμού. Ως Διοίκηση θα εγκρίνουν «την κατάσταση των εσόδων 

και εξόδων του Δήμου για το Β’ τρίμηνο του έτους 2014», αφού προηγούμενα 

γίνει επισκόπηση από τους ορκωτούς ελεγκτές της Grant Thornton, η οποία 

θέλουν να επισημάνει και τις συνέπειες για το Δήμο από τυχόν αρνητικά 

αποτελέσματα στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού. 

 

Οι ανωτέρω εγκριθείσες ενέργειες και δράσεις, να διαβιβασθούν στο σύνολό τους 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   150/2014. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ              

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Παπακώστας  Βασίλειος 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Αντωνόπουλος  Δημήτριος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Δούλος  Ορέστης 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Χαραμαρά  Γεωργία 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου  Χριστίνα 

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος 

Τομπούλογλου Ιωάννης 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Αράπογλου  Γεώργιος 

Κανταρέλης  Δημήτριος 

Κόντος  Απόστολος 

Παπανικολάου  Νικόλαος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία 

Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Αγαγιώτου  Βασιλική 

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 
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Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών 
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
- Τμήμα Ταμείου 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων 
- Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


