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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 15/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο 
 

 

Αξηζ. Απφθαζεο : 75/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                                          Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

« Έγθξηζε Ηζνινγηζκνχ-Έθζεζεο Πεπξαγκέλσλ-Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 
2017 ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ- Δλεκέξσζε επί ησλ 
απνηειεζκάησλ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ». 

 
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα ζήκεξα ζηηο 29 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξεο 10-11 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  δηά ηειεδηάζθεςεο ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο 
ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ 
ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 8461/16/24-4-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ 
θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ήηαλ :      
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ΠΑΡΟΛΣΔ (ζςμμεηέσονηερ) 

 
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) Παπαθψζηα Αλζή 4)  

Κπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 6) Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 7) εξεηάθεο 
Ληθφιανο κέιε. 

 
ΑΠΟΛΣΔ (δεν ζςμμεηείσαν) 
 
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, ν νπνίνο κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο (e-mail) δήισζε φηη αδπλαηεί λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ πλεδξίαζε ιφγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ θαη 2) Γξεηδειηάο Παληειήο.  
 
 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο ην 1ο ζέκα 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη κε βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 6692/13-9-2019 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο 
Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ππ΄αξ. 164/2019 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, 
αλέθεξε πξνο ην ψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί χκβνπινη, 
 
ΘΔΚΑ: Έγκπιζη  Ηζολογιζμού Έηοςρ 2017 ηηρ Θοινυθελούρ Δπισείπηζηρ Γήμος Λ. 
Φιλαδέλθειαρ – Λ. Υαλκηδόναρ  
 
 
 αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξ.  164/2019 απφθαζε ηνπ Γ ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. 
Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδφλαο ζρεηηθά κε  ηελ Έγθξηζε  ηνπ Ηζνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ Έηνπο 2017 θαη 
ειέγρνπ Οξθσηψλ Διεγθηψλ, θαη παξαθαινχκε φπσο  εηζαρζεί πξνο έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ΓΛΦΛΥ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ.θ.vi  ηνπ Λ. 4623/2019. 
 

ΠΔΡΗΙΖΦΖ:    Έγκπιζη ιζολογιζμού, αποηελεζμάηυν σπήζηρ και έκθεζηρ πεππαγμένυν σπήζηρ 
2017. – Δνημέπυζη επί ηυν αποηελεζμάηυν οικονομικού ελέγσος ηυν οπκυηών ελεγκηών  
 
 

ΑΠΟΦ. 164/2019 
Αξ. πξση: 5882 
 
 
ΑΠΟΠΑΚΑ  ΑΠΌ  ΣΟ  16ο  ΠΡΑΘΣΗΘΟ  ΣΖ   ΤΛΔΓΡΗΑΖ  ΣΟΤ  ΓΗΟΗΘ.  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΣΖ  
ΘΟΗΛΧΦΔΙΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΚΟΤ Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ – Λ. ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ. 
 

ήκεξα, 25/7/2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 16:30, ζπλήιζε ην  Γηνηθεηηθφ  πκβνχιην  ηεο  Δπηρείξεζεο  ζε 
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κεηά απφ πξφζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ  ηεο  θ. Γθνιθηλφπνπινπ Θσλζηαληίλνπ. 
Αθνχ  δηαπηζηψζεθε   λφκηκε  απαξηία, δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ παξαθάησ έληεθα (11) κειψλ πνπ 

νξίζζεθαλ κε ηηο 38/17, 89/17, 236/17, 26/18, 242/18, 38/19, 123/19 θαη 154/19 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ: 

ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ 
1. Γθνιθηλφπνπινο Θσλζηαληίλνο, Πξφεδξνο 
2. Παπαινπθά Δπηπρία,  Αληηπξφεδξνο 
3. Γεσξγακιήο Ιχζαλδξνο, κέινο 
4. Υαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο, κέινο 
5. Κήια Καξηάλλα, κέινο/εθπξφο. θνηλ. πιιφγνπ 
6. Εήζε Καξία, εθπξφζσπνο εξγαδνκέλσλ 
7. Σζηιίθνπλα Δπαγγειία, κέινο 
8. Γεσξγαθνπνχινπ Υξηζηίλα, κέινο 
9. Παπαληθνιάνπ Διέλε, κέινο 
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10. Παπαγεσξγίνπ Διηζζάβεη, κέινο 
11. Βιάρνο Αλαζηάζηνο, κέινο 

ΑΠΟΛΣΔ 
1. Γεσξγακιήο Ιχζαλδξνο 
2. Βιάρνο Αλαζηάζηνο 
3. Κήια Καξηάλλα 
4. Υαηδεγεσξγίνπ Θσλζηαληίλνο 

Οη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ. 
ηελ ζέζε ηεο θ. Παπαληθνιάνπ Διέλεο παξέζηε ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θ. Σζέπα Άξηεκε.  
 
 Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθφζνλ 
δηαπηζηψζεθε απαξηία, θαη πξφηεηλε πξνο ηα κέιε λα πξνεγεζεί ε ζπδήηεζε ηξηψλ (3) ζεκάησλ εθηφο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. Κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ηα κέιε ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ. Σα 
κέιε ζπκθψλεζαλ επίζεο λα αθνινπζήζεη ε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ θαη 12νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
θαζψο ζηελ ζπλεδξίαζε παξίζηαην ε αλαπιεξσκαηηθή νξθσηή ινγίζηξηα θ. Καξίλα Υξπζαλζαθνπνχινπ.  
Δηζεγνχκελνο ην 11ν ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Πξφεδξνο έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηα θάησζη:  
Θέμα: Έγκπιζη ιζολογιζμού, αποηελεζμάηυν σπήζηρ και έκθεζηρ πεππαγμένυν σπήζηρ 2017. – 
Δνημέπυζη επί ηυν αποηελεζμάηυν οικονομικού ελέγσος ηυν οπκυηών ελεγκηών  
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ε έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο «Θνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδφλνο», γηα ηελ ρξήζε απφ 1-1-2017 έσο 31-12-2017 πνπ 

θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γεληθφ 

Ινγηζηηθφ ρέδην θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3463/2006 «θψδηθαο Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» φπσο ηζρχεη, έρνπλ  

ειεγρζεί απφ νξθσηνχο ειεγθηέο φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν  261 ηνπ Λ. 3463/2006.  

 Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ Γ επηζπλάπηνπκε ηηο εθζέζεηο κε ηνλ εκπεξηζηαησκέλν έιεγρν 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα ζηελ νξγαλσηηθή δνκή, ζην ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ έιεγρνπ, θαη ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα   ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο επηκέξνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ, απφ ηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο πνπ νξίζζεθαλ 

κε ηελ 60/19 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηφπηλ ηεο 54/19 απφθαζεο ηνπ Γ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ. 

Έγηλε εθηεηακέλνο δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθηειέζηεθαλ νη δηαδηθαζίεο 

επηβεβαίσζεο ησλ ππνινίπσλ. Σέινο εθθξάζηεθε ε  γλψκε ησλ ειεγθηψλ  ζηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ε 

νπνία σο  πξνο ηα θπξηφηεξα ζεκεία αλαθέξεηαη ζηα εμήο: 

 

ΔΘΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΚΔΛΧΛ 2017 

Ζ παξνχζα έθζεζε πεπξαγκέλσλ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ. 520/1988, ν δε 

Ηζνινγηζκφο θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο 2017 έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 520/88. 

 Ζ Θνηλσθειήο  Δπηρείξεζε Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδφλαο παξαθνινπζεί ινγηζηηθά ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη ηεξεί βηβιία Γ’ Θαηεγνξίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Θ.Β.. (Π.Γ. 186/92) κέζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Ινγηζηηθνχ ρεδίνπ. 

 Ζ Δπηρείξεζε θαηά ηε Υξήζε 2017 απαζρφιεζε ζπλνιηθά 35 άηνκα πξνζσπηθφ κε ζπκβάζεηο  

ανξίζηνπ θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαζψο θαη 18 άηνκα κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ. Γηαρεηξίζηεθε 

πξνγξάκκαηα ΟΑΔΓ γηα πξφζιεςε ΑΚΔΑ θαη αλέξγσλ πιεζίνλ ηεο ζχληαμεο 55-67 εηψλ. 

 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηρείξεζεο θαηά ηε Υξήζε 2017 αθνξνχλ : 

1. Σελ ιεηηνπξγία ηνπ Θεληξηθνχ. 

2. Σελ ιεηηνπξγία ηεο Κ.Θ.Κ.-Β...  

3. Σελ ιεηηνπξγία Βξεθηθνχ ηαζκνχ. 
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4.  Σελ ιεηηνπξγία ηνπ Θ.Ζ.Φ.Ζ.. 

5. Σελ ιεηηνπξγία ηνπ Θνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ 

6. Σελ ιεηηνπξγία ηνπ Θνηλσληθνχ Φαξκαθείνπ 

7. Σελ ιεηηνπξγία ηεο Παηγληνζήθεο  

8. Σελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο «ηέγαζεο Πξνζθχγσλ». 

 εκεηψλνπκε φηη γίλεηαη εζσινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ επί κέξνπο εθκεηαιιεχζεσλ, θάζε κίαο 

μερσξηζηά ψζηε λα πξνζδηνξίδνληαη ινγηζηηθά ηα επί κέξνπο απνηειέζκαηα. 

Πεξηιεπηηθή θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Α. Βεβαιωθένηα έζοδα 2017     

Σακηικά  469.074,57€ 

Δπιχοπηγήζειρ 551.436,96€ 

Δπιχοπηγήζειρ πποηγούμενων εηών  1.925,56€ 

Υπημαηικό Τπόλοιπο  102.572,64€ 

ύνολο βεβαιωθένηων εζόδων 1.125.009,73€ 

  

   

Β.  Διζππαχθένηα έζοδα 2017     

Σακηικά  469.074,57€ 

Δπιχοπηγήζειρ 527.091,66€ 

Δπιχοπηγήζειρ πποηγούμενων εηών  1425,56€ 

Υπημαηικό Τπόλοιπο  102.572,64€ 

ύνολο ειζππαχθένηων εζόδων 1.100.164,43€ 

 

 Σν πνζό ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο 500,00€ (Υξεκ. Έληαικα, 2 / 20-1-2017) ζην όλνκα ηνπ  θ. Γνπξγνύιε Υαξάιακπνπ, 

επηζηξάθεθε ζην ηακείν ηεο επηρείξεζεο κε ην ππ’ αξηζκ. 163 / 29-12-2017, 500,00€, γξακκάηην είζπξαμεο ζύκθωλα κε ηηο ζύλλνκεο 

δηαδηθαζίεο θαη απαιιάρζεθε θάζε επζύλεο ν αλαθεξόκελνο ππόινγνο. 

 Καηωηέξω παξαζέηνπκε ηα πξαγκαηνπνηνύκελα έζνδα & έμνδα ηεο ρξήζεο 2017. 

 

ΔΚΘΔΗ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 

 

 

74.    ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΕΙ & ΔΙΑΦΟΡΑ  ΕΟΔΑ 
     

774.145,12 

 
Δπηρνξήγεζε Πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην ζπίηη 

 
164.481,40 

    

 
Δπηρνξήγεζε Πξνγξάκκαηνο Βξεθηθνύ ηαζκνύ 205.152,26 

    

 
Δπηρνξήγεζε Πξνγξάκκαηνο Κνηλωληθήο Μέξηκλαο 142.508,81 

    

 
Δπηρνξήγεζε Πξνγξάκκαηνο Κ.Η.Φ.Η. 

 
178.344,85 

    

 
Δπηρνξήγεζε Πξνγξάκκαηνο Παηγληνζήθεο 

 
26.370,85 

    

 
Δπηρνξήγεζε Πξνγξάκκαηνο Κνηλωληθνύ Παληνπωιείνπ 50.885,32 

    

 
Δπηρνξεγεζε Πξνγξακκαηνο Υνξωδηαο ηκεκαηωλ 2.441,84 

    

 
Δπηρνξήγεζε Πξνγξάκκαηνο Κνηλωληθνύ Φαξκαθείνπ 3.959,79 

    75. ΕΟΔΑ  ΑΠΟ  ΔΩΡΕΕ 
       

340,00 

 
Έζνδα δωξεώλ 

    
340,00 

    

           76. ΕΟΔΑ  ΑΠΟ  ΣΟΚΟΤ 
       

104,57 

 
Σόθνη Καηαζέζεωλ Δζωηεξηθνύ 

   
104,57 

    
           81. ΕΚΣΑΚΣΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΟΔΑ 

      

1,13 

 
Λνηπά έθηαθηα έζνδα 

   
1,13 

    

           

                   Με  βάζεη  ηα  βηβιία θαη  ζηνηρεία  πνπ  ηήξεζε  ε  επηρείξεζε  θαηά  ην  δηαρεηξηζηηθό  

                                         έηνο  2017  πξνθύπηνπλ ηα  θάηωζη απνηειέζκαηα: 
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82. ΕΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΩΝ 
     

1.805,23 

  Λνηπεο επηζηξνθεο αρξεωζηεηωο θαηαβιεζεληωλ 1.805,23 
    

                Τ Ν Ο Λ Ο     Δ  Ο Γ Ω Ν           776.396,05 

           

           
           
ΜΔΙΟΝ: ΓΑΠΑΝΔ  & ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΞΟΓΑ 

      60. ΑΜΟΙΒΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ               557.801,11 

           61. ΑΜΟΙΒΔ ΣΡΙΣΩΝ               37.752,43 

           

 
Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθωλ 

   
3.444,00 

  

 
Ακνηβέο Καιιηηερλωλ 

     
2.143,00 

  

 
Ακνηβέο ηερληθώλ 

     
885,50 

  

 
Ακνηβέο Ιαηξωλ 

     
1.300,00 

  

 
Ακνηβέο ινγηζηώλ-Οξθωηώλ Διεγθηώλ 

     
27.848,01 

  

 
Ακνηβέο Παηδηαηξνπ Βξεθηθνπ ηαζκνπ 

   
1.331,92 

  

 
Ακνηβέο ινηπωλ ειεπζέξωλ επαγγεικαηηώλ 

  

800,00 

  62. ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΩΝ               17.302,41 

           

 

Παποχέρ ηπίηων (ΓΔΗ, ΟΣΔ, κλπ) 

      

  
ΚΗΦΗ 

     
6.111,25 

  

  
Β 

     
4.789,35 

  

  
ΜΔΡΙΜΝΑ 

     
1.870,41 

  

  
ΒΡΔΦΙΚΟ 

     
3.444,31 

  

  
ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗ 

    
299,01 

  

  
ΚΟΙΝ.ΠΑΝΣΟΠ. 

    
788,08 

  63. ΦΟΡΟΙ-ΣΔΛΗ                 2.905,36 

 
Φόξνη - Σέιε 

      
2.215,36 

  

 
Λνηπνί θόξνη 

      
660,00 

  

 
Φόξνο δωξεαο 

      
30,00 

  

           

           64. ΓΙΑΦΟΡΑ  ΔΞΟΓΑ               155.043,65 

 
Eμνδα  κεηαθνξώλ-θαπζίκωλ ΚΗΦΗ & Β 

     
3.916,54 

  

 
Οδνηπνξηθά έμνδα, απνδεκίωζε κεηαθηλήζεωο  2.084,00 

  

 
Έμνδα Πξνβνιήο, Γεμηώζεωλ 

  
633,64 

  

 
πλδξνκέο 

      
483,60 

  

 
Έληππα & ινηπά Τιηθά γξαθείνπ 

   
5.542,56 

  

 
Τιηθά Καζαξηόηεηαο-Κπιηθείν-Πεηξέιαην Θέξκαλζεο 

 
2.061,09 

  

 
Τιηθά θαξκαθείνπ 

     
7.894,81 

  

        

 
Λνηπά πιηθά άκεζεο αλαιώζεωο 

   
505,18 

  

 
Δίδε ηξνθίκωλ Βξεθηθνύ 

     
4.390,30 

  

 
Πξνκήζεηα εηδώλ  ηξνθίκωλ ΚΗΦΗ 

   
5.391,70 

  

 
Πξνκήζεηεο εηδωλ ηξνθηκωλ Κνηλωληθνύ Παληνπωιείνπ 

 
28.315,99 

  

 
Πξνκεζεηεο  εηδωλ ηξνθηκωλ Παηγληνζεθεο 

  
645,81 

  

 
Πξνκήζεηα έηνηκνπ Ωθεινύκελωλ ΚΗΦΗ 

 
19.619,58 

  

 
Έμνδα δεκνζηεύζεωλ 

     
252,96 

  

 
Δμνδα Πνιηηηζηηθωλ δξαζηεξηνηεηωλ 

   
72.511,82 

  

 
Γηαθνξα γεληθα εμνδα πξνγξακκαηωλ 

   
794,07 

  65. ΣΟΚΟΙ & ΤΝΑΦΗ ΔΞΟΓΑ               108,00 

 
Έμνδα θίλεζεο ινγ/ζκώλ Σξαπεδώλ-πξνκήζεηεο 

    66. Αποζβέζειρ                   3.232,16 

           81. Έκηακηα  Έξοδα                64,17 

 
Πξαζαπμήζεηο Φνξνινγηθέο 

     
60,44 

  

 
Πξαζαπμήζεηο Αζθαιηζηηθέο 

     
3,73 

    

               Τ Ν Ο Λ Ο    Γ Α Π Α Ν Ω Ν         774.209,29 
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ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΠΛΔΟΝΑΜΑ) ΥΡΗΗ  2017 

 

2.186,76  

 

  

 Απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Θππξηαλνχ Παπαγηαλφπνπινπ  (επηζπλάπηεηαη αλαιπηηθά)  
 Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο:   

1. ηε παξνχζα ρξήζε, ε Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε αλέιαβε ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο 
«ηέγαζε πξνζθχγσλ αηηνχλησλ άζπιν ζε ελνηθηαδφκελεο θαηνηθίεο» ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. 
(UNHCR). Κεηά ηελ ππ’ αξηζκ. απφθαζε 149/2017 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. απφθαζεο 91/2017 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 
Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ζπλάθζεθε ζχκβαζε (ππ’ αξηζκ GRC01/2017/127/000) κε ηελ Τπάηε Αξκνζηεία 
ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα ζην έηνο 2017, ζην 
πξψην έηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ο.Ζ.Δ., ε Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε δηαρεηξίζηεθε επηρνξεγήζεηο, ηνπ 
πξνγξάκκαηνο απηνχ, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 140.110,00. Απφ ην αλσηέξσ πνζφ δηαηέζεθαλ € 120.705,57 γηα 
νξηδφκελεο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχζαλ θχξηα: α) ηε ζηέγαζε θαη ηνλ εμνπιηζκνχ 
δηακνλήο πξνζθχγσλ θαηά πνζφ € 53.776,78, β) δαπάλεο κεηαθνξάο πξνζθχγσλ θαηά πνζφ € 7.023,35 θαη 
γ) δαπάλεο κηζζνδνζίαο δηαρεηξηζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά πνζφ € 58.862,94. Θαηά ηελ 31/12/2017 
παξέκεηλε θαηαηεζεηκέλν ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ην πνζφ € 47.235,27 σο ππφινηπν δηαρείξηζεο, απφ ην 
νπνίν, πνζφ € 27.830,87 θαιχπηεη ηηο αλσηέξσ νθεηιφκελεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην ππφινηπν 
πνζφ € 19.404,43 κεηαθέξεηαη πξνο δηαρείξηζε ζηελ επφκελε ρξήζε.  
Σν ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηππψζεθε δηαθξηηά ζε εηδηθφ ινγηζηηθφ θχθισκα ζηα βηβιία 
ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θαη απεηθνλίδεηαη ζε δηαθξηηνχο ινγαξηαζκνχο ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο 
31/12/2017. πγθεθξηκέλα εκθαλίδεηαη ζηα παξαθάησ θνλδχιηα: ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ δηαηέζεθε ζηε ρξήζε 
σο «Δ.4. Γηαηεζείζεο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο πξνζθχγσλ, Ύπαηεο Αξκνζηείαο Ο.Ζ.Δ.» ην 
πνζφ € 120.705,57, «Γ.4. Αλαιεθζείζεο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο πξνζθχγσλ, Ύπαηεο 
Αξκνζηείαο Ο.Ζ.Δ.» ην πνζφ € 120.705.57, «Γ.ΗΗ.8β. Πνζά πξνο δηαρείξηζε πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο 
πξνζθχγσλ, Ύπαηεο Αξκνζηείαο Ο.Ζ.Δ. γηα νθεηιφκελεο δαπάλεο» ην πνζφ € 27.830,87, ην ππφινηπν 
δηαρείξηζεο σο «ΗV.3α. Θαηαζέζεηο φςεσο πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ» ην πνζφ € 
47.235,27 θαη ην ππφινηπν πξνο δηαρείξηζεο σο «Γ.ΗΗ.8α. Υξεκαηνδφηεζε πξνο δηαρείξηζε πξνγξάκκαηνο 
ζηέγαζεο πξνζθχγσλ, Ύπαηεο Αξκνζηείαο Ο.Ζ.Δ.» ην πνζφ € 19.404,43.  
2. ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο 31/12/2017 απεηθνλίζηεθε ε δσξεά ηνπ νηθνπέδνπ επί ηεο νδνχ Θσζηή Παιακά ηεο 
Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο, πξνο ην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο, γηα ηε δεκηνπξγία ζηέγεο 
παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Απνηέιεζκα ηεο δσξεάο απηήο, ήηαλ λα κεησζεί ε πεξηνπζία ηεο Θνηλσθεινχο 
Δπηρείξεζεο κε ηζφπνζε επηβάξπλζε ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο θαηά πνζφ € 94.805,58. Σν νπνίν εκθαλίδεηαη 
αξλεηηθά δηαθξηηά ζην θνλδχιη «ΗΗΗ. Α.6. Απνζεκαηηθφ Γσξεάο αθίλεηνπ ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Υαιθεδφλαο». Κεηά ηελ αλσηέξσ δσξεά θαη ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ειιεηκκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ 
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ηα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο έρνπλ θαηαζηεί αξλεηηθά θαηά πνζφ 
€ 2.619,80. Θαηά ηελ γλψκε καο ζα πξέπεη ν Γήκνο λα εληζρχζεη ηα Ίδηα Θεθάιαηα ηεο Θνηλσθεινχο 
Δπηρείξεζεο.  
 

 Εεηείηαη απφ ην Γ ηεο επηρείξεζεο λα εγθξίλεη ηνλ Ηζνινγηζκφ, ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη ηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο «Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδφλνο» γηα 

ηελ ρξήζε απφ 01-01-2017 έσο 31-12-2017, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, λα 

απνδερζεί ηνλ έιεγρν ησλ  Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη λα δηαβηβάζεη ηελ απφθαζε  ζην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην 

πξνο έγθξηζε, ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο εηζήγεζεο.  

 ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γ.. λα πάξεη απφθαζε ζρεηηθά κε ην ζέκα. Σν δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, πξνέβε ζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία ηα 
κέιε δηαηχπσζαλ ηηο απφςεηο ηνπο.  
Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ηα κέιε ζπδήηεζαλ δηεμνδηθά εηδηθά  ηελ παξαηήξεζε ηεο 
παξαγξάθνπ  2 ηεο έθζεζεο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ,γηα ηελ  δσξεά ηνπ νηθνπέδνπ  ε νπνία νδήγεζε ηα 
Ίδηα Θεθάιαηα ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο λα έρνπλ θαηαζηεί αξλεηηθά θαηά  ην πνζφ € 2.619,80  ,νπφηε 
θαη ζεσξνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα δεηεζεί απφ ηνλ ΓΛΦΛΥ λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα ψζηε λα 
ππάξμεη ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο.  
 Θαηφπηλ, έρνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ηα κέιε πξνέβεζαλ ζε  ςεθνθνξία. Ωο απνηέιεζκα ηεο 
ςεθνθνξίαο ην Γ: 
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Αποθαζίζει  καηά πλειοτηθία 
 

Α. Δγθξίλεη ηνλ Ηζνινγηζκφ, ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο 

«Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδφλνο» γηα ηελ ρξήζε απφ 01-01-2017 έσο 31-12-

2017, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, θαη απνδέρεηαη ηνλ έιεγρν ησλ  Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ, ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο εηζήγεζεο.  

Β. Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί ζην Γεκνηηθφ ζπκβνχιην πξνο έγθξηζε. 

 
Ζ θ. Παπαγεσξγίνπ απείρε ηεο ςεθνθνξίαο.  
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε  αξ. 164/2019 θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                   ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ 
 
 
Θαιείζηε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 
 

 ηε πλεδξίαζε παξέζηεζαλ ε νξθσηή ειέγθηξηα ινγίζηξηα θ. Καξίλα Υξπζαλζνπνχινπ εθ κέξνπο 
ηεο εηαηξείαο GRANΣ THORΛTON θαζψο θαη ε Γηεπζχληξηα ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο θ. Δηξήλε 
Αιηκπέξηε, νη νπνίεο παξείραλ δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ Λ.Π. θαη απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο 
κειψλ ηνπ ψκαηνο. 

 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία 
αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 15/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε 
ζπλέρεηα o θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζε φηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Λ.εξεηάθεο ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο 
εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ζηελ Οηθ. Δπηηξνπή θαη δεδνκέλνπ φηη δελ εθπξνζσπνχληαη, σο δεκνηηθή 
παξάηαμε, ζην Γ.. ηνπ Λ.Π. νχηε ελεκεξψλνληαη γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζε απηφ. 
 

 Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Θ.Σνκπνχινγινπ απείρε απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία ιφγσ ηεο 
θαζπζηέξεζεο εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ζηελ Οηθ. Δπηηξνπή. 
 
 Ζ Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ θαη 

 
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 3 παξ.θ.vi  ηνπ Λ. 4623/2019. 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 256, 260 θαη 261 ηνπ Γ.&Θ.Θψδηθα (Λ. 3463/06) 
 Σελ αξηζ. 164/2019 δηαβηβαζζείζα Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ ηεο Θνηλσθεινχο 

Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Υ. 
 
 θαη κειέηεζε φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο, 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΘΑΣΑ  ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(5 ΤΠΔΡ - 1 ΘΑΣΑ) 
 
 

Δγκπίνει ηον Ηζολογιζμό, ηην Έκθεζη Πεππαγμένυν, ηα Αποηελέζμαηα Υπήζηρ  και ηην Έκθεζη 
Οπκυηών Δλεγκηών ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο-Υαιθεδφλνο γηα ηελ ρξήζε απφ 
01/01/2017 έσο 31/12/2017, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 164/2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
ηεο Δπηρείξεζεο, φπσο ηα αλσηέξσ ζηνηρεία επηζπλάπηνληαη ζε απηήλ, κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ έθζεζε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ, φπσο εθεί δηαηππψλνληαη. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  75/2020 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 

   Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
     Δζυηεπική Γιανομή : 

 
- Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Υ. 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
- Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
- Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 
- Σκήκα Ινγηζηεξίνπ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ 
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