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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 : 76/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                                          Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

« Έγθξηζε Ηζνινγηζκνχ-Έθζεζεο Πεπξαγκέλσλ-Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 
2018 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 (ζπκκεηέρνληεο) 

 
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 (δελ ζπκκεηείραλ) 
 
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 2ν ζέκα 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη κε βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 2162/9-4-2020 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο 
Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ππ΄αξ. 80/2020 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, 
αλέθεξε πξνο ην ψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί χκβνπινη, 
 
ΘΔΚΑ: Έγθξηζε  Ηζνινγηζκνύ Έηνπο 2018 ηεο Θνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. 
Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδόλαο  
 
 
 αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξ.  80/2020 απφθαζε ηνπ Γ ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. 
Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδφλαο ζρεηηθά κε  ηελ Έγθξηζε  ηνπ Ηζνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ Έηνπο 2018 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. 
 

  ΑΠΟΦ. 80/2020 
  Αξ. πξση: 2150/9-4-2020 
 

ΠΔΡΗΙΖΦΖ:  Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ, 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη έθζεζεο 
πεπξαγκέλσλ ρξήζεο 2018 - Δλεκέξσζε επί 
ησλ απνηειεζκάησλ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ 
νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

 
 
ΑΠΟΠΑΚΑ  ΑΠΌ  ΣΟ  7ν  ΠΡΑΘΣΗΘΟ  ΣΖ   ΤΛΔΓΡΗΑΖ  ΣΟΤ  ΓΗΟΗΘ.  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ ΣΖ  
ΘΟΗΛΧΦΔΙΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΚΟΤ Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ – Λ. ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ. 
 

ήκεξα, 8/04/2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 18:00, ζπλήιζε ην  Γηνηθεηηθφ  πκβνχιην  ηεο Θνηλσθεινχο 
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδφλαο  κε ηειεδηάζθεςε  κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο  
epresence.gov.gr ζχκθσλα κε ηελ ππ.αξ. 1822/16.03.2020 εγθπθιίνπ, ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κεηά απφ 
πξφζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ  ηεο  θ. Θαξαβία Γεψξγηνπ. 
Αθνχ  δηαπηζηψζεθε   λφκηκε  απαξηία, δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ παξαθάησ έληεθα (11) κειψλ πνπ 

νξίζζεθαλ κε ηελ 19/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ: 

ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ 
1. Θαξαβίαο Γεψξγηνο, Πξφεδξνο 
2. Γνπβαλάο Αιέμαλδξνο,  Αληηπξφεδξνο 
3. Παπαθψζηα Αλζή, κέινο 
4. Ιάιε Αζαλαζία, κέινο 
5. Εαραξηνπδάθεο Κηραήι, κέινο 
6. εβαζηφο Γεψξγηνο, κέινο 
7. Ακπαηδφγινπ ηαπξνχια, κέινο 
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8. Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο, κέινο 
9. Ηζπάζνπ Υξηζηίλα, κέινο 
10. Θξανπλάθεο Ληθφιανο, κέινο 
11. Θπξηαδφπνπινο Υξήζηνο, κέινο, εθπξφζσπνο εξγαδνκέλσλ 

 
ΑΠΟΛΣΔ 

1. ΙάιεΑζαλαζία 
2. Θξανπλάθεο Ληθφιανο 
3. Ηζπάζνπ Υξηζηίλα 
4. Παπαθψζηα Αλζή 

νη νπνίνη δελ ζπκκεηείραλ αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ.  
 ηελ ζέζε ηνπ θ. Θπξηαδφπνπινπ Υξήζηνπ παξέζηε ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θ. Ενπιεκίδεο 
Ησάλλεο.  
 ηελ ζπλεδξίαζε παξέζηε επίζεο γηα αλάιπζε ησλ ζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΗΑ ΗΗ ε 
ζπληνλίζηξηα έξγνπ θ. Αηκηιία ηαζνχιηα.  
 Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ/Γ παξέζηε θαη αλέιπζε ην ζέκα ε νξθσηή 
ινγίζηξηα θ. Υξπζαλζνπνχινπ Καξίλα.  
 
 Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθφζνλ 
δηαπηζηψζεθε απαξηία, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο  e-
presence.gov.gr ζχκθσλα κε ηελ ππ.αξ. 1822/16.03.2020 εγθχθιην, θαη εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα  ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηα εμήο:  
Θέκα: Έγθξηζε ηζνινγηζκνύ, απνηειεζκάηωλ ρξήζεο θαη έθζεζεο πεπξαγκέλωλ ρξήζεο 2018 - 
Δλεκέξωζε επί ηωλ απνηειεζκάηωλ νηθνλνκηθνύ ειέγρνπ νξθωηώλ ειεγθηώλ. 
 
 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ε έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο «Θνηλσθεινχο 
Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδφλαο», γηα ηελ ρξήζε απφ 1-1-2018 έσο 31-12-2018 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 55/19 απφθαζε Γ. Έγηλε εθηεηακέλνο δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
εθηειέζηεθαλ νη δηαδηθαζίεο επηβεβαίσζεο ησλ ππνινίπσλ. Σέινο εθθξάζηεθε ε  γλψκε ησλ ειεγθηψλ  ζηα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ   . 
 
ΔΚΘΔΗ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ2018 
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   Με  βάζει  ηα  βιβλία και  ζηοιτεία  ποσ  ηήρηζε  η  επιτείρηζη  καηά  ηο  διατειριζηικό  

 
έηος  2018 προκύπηοσν ηα  κάηωθι αποηελέζμαηα για ηις δομές ηης ΚΔΓΝΦΝΧ εκηός ηοσ προγράμμαηος ΔΣΙΑ: 

  
        

 
   

        

 

   

        

 

   74.    ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΕΙ & ΔΙΑΦΟΡΑ  ΕΟΔΑ 
   

 
  

835.570,42 

 
Δπιτορήγηζη Προγράμμαηος Βοήθεια ζηο ζπίηι 

 
  179.436,43 

 

 

   

 
Δπιτορήγηζη Προγράμμαηος Βρεθικού ηαθμού   202.541,35 

 

 

   

 
Δπιτορήγηζη Προγράμμαηος Κοινωνικής Μέριμνας   149.946,66 

 

 

   

 
Δπιτορήγηζη Προγράμμαηος Κ.Η.Φ.Η. 

 
  161.092,49 

 

 

   

 
Δπιτορήγηζη Προγράμμαηος Παιγνιοθήκης 

 
    29.037,79 

 

 

   

 
Δπιτορήγηζη Προγράμμαηος Κοιν. Πανηοπωλείοσ     71.518,03 

 

 

   

 
Δπιτορήγηζη Προγράμμαηος Χορωδίας Σμημάηων     11.468,09 

 

 

   

 
Δπιτορήγηζη Κοινωνικού Φαρμακείοσ 

 
         459,53 

 

 

   

 
Δπιτορήγηζη Κενηρικού 

 
    30.070,05 

 

 

    
 
75. ΕΟΔΑ  ΑΠΟ  ΔΩΡΕΕ 

     

 

  

     1.309,00 
 

 
Έζοδα δωρεών 

   
     1.309,00 

 

 

   

        

 

   76. ΕΟΔΑ  ΑΠΟ  ΣΟΚΟΤ 
    

 

  
        113,49 

          Σόκοι καηαθέζεων Δζωηερικού           113,49      

 
 

   
   

   

 81. ΕΚΣΑΚΣΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΟΔΑ 
    

 

  
        719,36 

 
Λοιπά έκηακηα έζοδα 

  
,         719,36 

 

 

   

        

 

     
  

 

  
 

         

  

        
 

   

     Τ Ν Ο Λ Ο  Δ  Ο Γ Ω Ν        

 

    837.712,27 

        
 

   

        

 

   

        

 

   
ΜΔΙΟΝ: ΓΑΠΑΝΔ  & ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΞΟΓΑ 

   

 

   60. ΑΜΟΙΒΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ              623.336,59 

        
 

   61. ΑΜΟΙΒΔ ΣΡΙΣΩΝ                46.252,19 

 
Αμοιβές νομικών και ζσμβολαιογράθων  

   

 

  9.548,00 
  

 
Αμοιβές ηετνικών 

     

      699,59 
  

 

              Λοιπές αμοιβές Παιγνιοθήκης 
Αμοιβές Λογιζηών-Ορκωηών 

    

 
 
 

  3.889,20 
26.144,00 

  

 
Αμοιβές Παιδιάηροσ Βρεθικού 

   

   1.240,00 
  

 
Λοιπές αμοιβές ηρίηων ΥΟΡΩΓΙΑ 

  

   3.422,40 
  

 
ΑμοιβέςΚαλλιηετνών 

  

   1.309,00 
  62. ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΙΣΩΝ                23.508,69 

        

 

   

 
Παροτές ηρίηων (ΓΔΗ, ΟΣΔ, κλπ) 

   

 

   

  
ΚΗΦΗ 

     

   7.341,32 
  

  
Β 

     

   6.636,36 
  

  
ΜΔΡΙΜΝΑ 

    

 
  3.126,02 

  

  
ΒΡΔΦΙΚΟ 

    

   4.942,13 
  

  
ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗ 

    

      508,87 
  

  
ΚΟΙΝ.ΠΑΝΣΟΠ. 

    

 

     764,39 
  

  
ΚΟΙΝ.ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ 

    

      189,60 
              

63. ΦΟΡΟΙ-ΣΔΛΗ           
 

    
       

2.167,32 
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 Ζ παξνχζα έθζεζε πεπξαγκέλσλ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ. 520/1988, ν δε 
Ηζνινγηζκφο θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο 2018 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 ζηε Υξήζε 2018 απαζρφιεζε ζπλνιηθά 36 άηνκα πξνζσπηθφ κε ζπκβάζεηο  ανξίζηνπ 
θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη 22  άηνκα κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ (ΚΔ). Γηαρεηξίζηεθε πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 
& ΟΑΔΓ γηα πξφζιεςε ΑΚΔΑ θαη αλέξγσλ  ΟΑΔΓ 55-67 εηψλ. 
 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηρείξεζεο θαηά ηε Υξήζε 2018 αθνξνχλ : 
1. Σελ ιεηηνπξγία ηνπ Θεληξηθνχ. 
2. Σελ ιεηηνπξγία ηεο Κ.Θ.Κ.-Β...  
3. Σελ ιεηηνπξγία Βξεθηθνχ ηαζκνχ. 
4. Σελ ιεηηνπξγία ηνπ Θ.Ζ.Φ.Ζ.. 
5. Σελ ιεηηνπξγία ηνπ Θνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ 
6. Σελ ιεηηνπξγία ηεο Παηγληνζήθεο 
7. Σελ ιεηηνπξγία ηνπ Θνηλσληθνχ Φαξκαθείνπ 
8. Σελ ιεηηνπξγία ηνπ Θνηλσληθνχ Δλδπκαηνπσιείνπ 
9. Σελ ιεηηνπξγία ηκεκάησλ ρνξσδίαο 
10. Σελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο «ηέγαζεο Πξνζθχγσλ ΔΣΗΑ» 
 
 εκεηψλνπκε φηη γίλεηαη εζσινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ επί κέξνπο εθκεηαιιεχζεσλ, θάζε κίαο 
μερσξηζηά ψζηε λα πξνζδηνξίδνληαη ινγηζηηθά ηα επί κέξνπο απνηειέζκαηα. 
 
 Σν πνζφ ηεο Παγίαο πξνθαηαβνιήο ησλ ινηπψλ πξνγξακκάησλ ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ, πνζνχ 500,00€ (Υξεκ. 
Έληαικα, 1/5-1-2018 ζην φλνκα ηνπ θ. Γνπξγνχιε Υαξάιακπνπ επηζηξάθεθε ζην ηακείν ηεο επηρείξεζεο κε 
ην ππ’ αξηζκ. 168 / 18-12-2018 γηα ην πνζφ ησλ 500,00€, γξακκάηην είζπξαμεο ζχκθσλα κε ηηο ζχλλνκεο 
δηαδηθαζίεο θαη απαιιάρζεθε θάζε επζχλεο ν αλαθεξφκελνο ππφινγνο. 
 Σν πνζφ ηεο Παγίαο πξνθαηαβνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ηέγαζεο Πξνζθχγσλ ΔΣΗΑ» ηεο ΘΔΓΛΦΛΥ, 
πνζνχ 400,00€ (Υξεκ. Έληαικα, 2/5-1-2018 ζην φλνκα ηεο θ. Σνπιηάηνπ ηεθαλίαο επηζηξάθεθε ζην ηακείν 
ηεο επηρείξεζεο κε ην ππ’ αξηζκ. 169 /18-12-2018 γηα ην πνζφ ησλ 400,00€, γξακκάηην είζπξαμεο ζχκθσλα 
κε ηηο ζχλλνκεο δηαδηθαζίεο θαη απαιιάρζεθε θάζε επζχλεο ν αλαθεξφκελνο ππφινγνο. 
 Θαησηέξσ παξαζέηνπκε ηα πξαγκαηνπνηνχκελα έζνδα & έμνδα ηεο ρξήζεο 2018 ζχκθσλα κε ηελ 
έθζεζε Πεπξαγκέλσλ ηεο Δπηρείξεζεο. 
 
 Απφ ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ απνηππψλεηαη φηη ην αλσηέξσ πιεφλαζκα 
ηεο ρξήζεο κείσζε ην έιιεηκκα πξνεγνχκελσλ εηψλ ζην πνζφ ησλ 35.965,11(έιιεηκα εηο λένλ)   
 Απφ ηελ έθζεζε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ ε νπνία επηζπλάπηεηαη αλαιπηηθά σο  πξνο ηα θπξηφηεξα 
ζεκεία αλαθέξεηαη ζηα εμήο:  
 Απφ ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα εμήο ζέκαηα:  
1. Απφ ηηο επηζηνιέο θαη ηα έγγξαθα πνπ καο πξνζθνκίζζεθαλ απφ ηε Λνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο, πνπ εμππεξεηεί λνκηθά ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο, δηαπηζηψζακε φηη ζηελ παξνχζα ρξήζε ηειεζηδίθεζε αγσγή εξγαδφκελεο, 

πνπ εθθξεκνχζε γηα πνιιά έηε ζηα έλδηθα κέζα. Σν 2019 ε Γηνίθεζε ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο 

απνθάζηζε ηελ παξαίηεζε απφ ηελ αζθεζείζα αίηεζε αλαίξεζεο, απνδερφκελε ηελ απφθαζε ηνπ εθεηείνπ 

γηα ηελ απαζρφιεζε ηεο ελαγφκελεο. ε ζπλέρεηα ην Δηξελνδηθείν Λέαο Ησλίαο (αξ. απνθ. 61/2019) 

ππνρξέσζε ηελ θνηλσθειή επηρείξεζε ζηελ θαηαβνιή πνζνχ € 12.333,00, σο δνπιεπκέλεο απνδνρέο 

πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ (1/10/2010- 30/6/2011). Θαηά ηε γλψκε καο, ε θνηλσθειήο επηρείξεζε ζα πξέπεη 

λα ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο, γηα ηε δεκία πνζνχ € 

12.333,00, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ.  

 

2. Σν Θέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Δηζθνξψλ (ΘΔΑΟ), κε έγγξαθφ ηνπ ελεκέξσζε ηελ θνηλσθειή 

επηρείξεζε γηα ηε βεβαίσζε ιεμηπξφζεζκσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνιχ πξνεγνχκελσλ εηψλ (1/2002-

1/2011) γηα εξγαδφκελε ηεο πξψελ «Αξσγήο-Θνηλσθειήο Δπηρείξεζεο Αλάπηπμεο Γήκνπ Λέαο Υαιθεδφλαο» 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 79.882,60 (εηζθνξέο θαη πξφζζεηα ηέιε). Ζ θνηλσθειήο επηρείξεζε ζε πξνεγνχκελε 

ρξήζε πεξηέιαβε ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο κφλν ην πνζφ ησλ εηζθνξψλ € 44.988,64, κε επηβάξπλζε ησλ 
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απνηειεζκάησλ ηεο. Θαηά ηε γλψκε καο, ε Θνηλσθειήο επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο θαη ηα πξφζζεηα ηέιε πνζνχ € 34.893,96, κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ 

Ηδίσλ Θεθαιαίσλ ηεο. 

 

3. Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη, ηελ παξνχζα 

ρξήζε, ε θνηλσθειήο επηρείξεζε ζπλέρηζε, γηα δεχηεξε ρξνληά, ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο «ηέγαζε πξνζθύγωλ αηηνύληωλ άζπιν ζε ελνηθηαδόκελεο θαηνηθίεο» ηεο 

Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. (UNHCR), θαηφπηλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

πγθεθξηκέλα ζην έηνο 2018, ην δεχηεξν έηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Ο.Ζ.Δ., ε θνηλσθειήο επηρείξεζε 
δηαρεηξίζηεθε επηρνξεγήζεηο, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 743.496,87. Απφ ην αλσηέξσ πνζφ δηαηέζεθε ην πνζφ € 
691.107,91 γηα νξηδφκελεο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχζαλ θχξηα: α) ηε ζηέγαζε θαη 
ηνλ εμνπιηζκνχ δηακνλήο πξνζθχγσλ θαηά πνζφ € 320.511,39, β) δαπάλεο κεηαθνξάο πξνζθχγσλ, 
θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, αλαισζίκσλ θαηά πνζφ € 22.347,27 θαη γ) δαπάλεο κηζζνδνζίαο δηαρεηξηζηψλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαηά πνζφ € 347.926,75. Θαηά ηελ 31/12/2018 παξέκεηλε θαηαηεζεηκέλν ζε ηξαπεδηθφ 
ινγαξηαζκφ ην πνζφ € 107.125,61 σο ππφινηπν δηαρείξηζεο, απφ ην νπνίν πνζφ € 55.100,63 θαιχπηεη 
νθεηιφκελεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην ππφινηπν πνζφ € 52.388,96 κεηαθέξεηαη πξνο δηαρείξηζε 
ζηελ επφκελε ρξήζε.  
Σν ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηππψζεθε δηαθξηηά ζε εηδηθφ ινγηζηηθφ θχθισκα ζηα βηβιία 
ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο θαη απεηθνλίδεηαη ζε δηαθξηηνχο ινγαξηαζκνχο ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο 
31/12/2018. πγθεθξηκέλα εκθαλίδεηαη ζηα παξαθάησ θνλδχιηα: ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ δηαηέζεθε ζηε 
ρξήζε, εκθαλίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ «Δ.4. Γηαηεζείζεο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο 
πξνζθχγσλ, Ύπαηεο Αξκνζηείαο Ο.Ζ.Δ.» ην πνζφ € 691.107,91, «Γ.4. Αλαιεθζείζεο ρξεκαηνδνηήζεηο 
πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο πξνζθχγσλ, Ύπαηεο Αξκνζηείαο Ο.Ζ.Δ.» ην πνζφ € 691.107,91, «Γ.ΗΗ.8β. Πνζά 
πξνο δηαρείξηζε πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο πξνζθχγσλ, Ύπαηεο Αξκνζηείαο Ο.Ζ.Δ. γηα νθεηιφκελεο δαπάλεο» 
ην πνζφ € 55.100,63 ην ππφινηπν δηαρείξηζεο σο «ΗV.3α. Θαηαζέζεηο φςεσο πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο Ύπαηεο 
Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ» ην πνζφ € 107.125,61 θαη ην ππφινηπν πξνο δηαρείξηζεο σο «Γ.ΗΗ.8α. Υξεκαηνδφηεζε 
πξνο δηαρείξηζε πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο πξνζθχγσλ, Ύπαηεο Αξκνζηείαο Ο.Ζ.Δ.» ην πνζφ € 52.388,96.  
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ κε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
 Εεηείηαη απφ ην Γ ηεο επηρείξεζεο λα εγθξίλεη ηνλ Ηζνινγηζκφ, ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη ηελ 
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο «Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. 
Υαιθεδφλαο» γηα ηελ ρξήζε απφ 01-01-2018 έσο 31-12-2018, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
παξνχζαο, λα εγθξίλεη ηνλ έιεγρν ησλ  Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη λα δηαβηβάζεη ηελ απφθαζε  ζηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ΓΛΦΛΥ 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.  
 Θαηφπηλ, έρνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ηα κέιε πξνέβεζαλ ζε  ςεθνθνξία.  
 Ωο απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ην Γ: 
 

Απνθαζίδεη  νκόθωλα 
 
Α. Δγθξίλεη ηνλ Ηζνινγηζκφ, ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ,ην πξνζάξηεκα θαη ηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο «Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδφλαο» γηα ηελ 

ρξήζε απφ 01-01-2018 έσο 31-12-2018  πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, θαη απνδέρεηαη 

ηνλ έιεγρν ησλ  Οξθσηψλ Διεγθηψλ πνπ απνηππψλεηε ζηελ Αλαιπηηθή Έθζεζε Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ην 

ζθεπηηθφ ηεο εηζήγεζεο.  

Β. Ζ παξνύζα απόθαζε θαη ηα ζπλλεκέλα απηήο  λα δηαβηβαζηνύλ πξνο έγθξηζε ζηελ 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ΓΛΦΛΥ. 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε  αξ. 80/2020 θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                   ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ 
 

ΑΔΑ: Ψ1ΚΧ46ΜΩ0Ι-Θ3Π



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,  
 

 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. 80/2020 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) 

 
 

Δγθξίλεη ηνλ Ηζνινγηζκό, ηελ Έθζεζε Πεπξαγκέλωλ, ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο  θαη ηελ Έθζεζε 
Οξθωηώλ Διεγθηώλ ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδφλαο γηα ηελ 
ρξήζε απφ 01/01/2018 έσο 31/12/2018, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 80/2020 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. 

 
 
 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  76/2020 
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 
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Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 

    Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή : 

 
- 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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