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Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 38/2022 ηαθηηθήο  Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 
Αξηζ. Απόθαζεο : 234/2022      
                             
                                                                                             
                                                                               Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε ηζνινγηζκνύ ΞΞΗΔΓ νηθ. έηνπο 2020, 
βάζεη ηεο αξηζ. 21/2022 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
ηνπ Ππκβνπιίνπ». 
 

 
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 4 ηνπ κήλα Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 9.30 
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 
Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 25320/34/31-10-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε 
ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε 
θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
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δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΞΑΟΝΛΡΔΠ 
 

1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο  2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 
6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 7) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο 
Ησάλλεο θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 

 
ΑΞΝΛΡΔΠ  
 

1) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, 
έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κε βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 
767/19-10-2022 έγγξαθν ηνπ Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. θαη ηελ ππ΄αξ. 21/2022 δηαβηβαζζείζα 
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ Ππκβνπιίνπ, αλέθεξε πξνο ην Πώκα, κεηαμύ άιισλ, ηα 
αθόινπζα:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
ΘΔΚΑ: "Δηζήγεζε απόθαζεο Γ.Π. Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. γηα ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε 
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδόλαο" 
 
 

Παο δηαβηβάδνπκε, ζπλεκκέλα, ηελ ππ’ αξηζ. 21/2022 απόθαζε Γ.Π. ΞΞΗΔΓ 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηζνινγηζκνύ ΞΞΗΔΓ έηνπο 2020, ε νπνία ειήθζε ζηε 

Ππλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Ηδξύκαηνο ζηηο 19/10/2022 θαη παξαθαινύκε όπσο εηζαρζεί 

πξνο ζπδήηεζε ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ΛΦ 

- ΛΣ. 

 
ΑΟ. ΞΟΑΘΡΗΘΝ:  7/2022                                       
ΑΟ. ΑΞΝΦΑΠΖΠ:  21/2022                                                         
 
ΑΛΑΟΡΖΡEA ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΓΗΑΓΔΗΑ» ΘΑΗ ΠΡΖΛ «ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑΠ» ΠΡΖΛ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ ΞΞΗΔΓ   
 
ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε επί ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
ΞΞΗΔΓ ρξήζεσο 2020» 
                             
 Πήκεξα ζηηο 19/10/22 εκέξα Ρεηάξηε θαη ώξα 12.00, ζπλήιζε ην  Γηνηθεηηθό 

Ππκβνύιην ηνπ Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. Γήκνπ Λ.Φ.–Λ.X. ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ 

ππ΄ αξηζκ. πξση. 730/2022 πξόζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζε όια ηα κέιε 

ΑΔΑ: ΨΕΙΟ46ΜΩ0Ι-ΝΥΠ



 3 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/10, γηα ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ 

ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. 

 Γηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία, θαζώο παξεπξέζεζαλ επηά από ηα έληεθα 

κέιε. (Ρν Γ.Π. είλαη ελδεθακειέο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο εθπξνζώπνπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ Ηδξύκαηνο). Ρα πξαθηηθά θαηέγξαςε ε πξαθηηθνγξάθνο ηνπ Γ.Π., 

Ιεπθνζέα Πηεξγίνπ, θιάδνπ ΞΔ Γηνηθεηηθνύ, βαζκνύ Α'. 

 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΑΞΝΛΡΔΠ 

1. ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ 

2. ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΘΝΒΑΘΑΠ  

3. ΔΗΟΖΛΖ ΕΑΙΚΑ( αλαπι. κέινο) ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΓΝΙΑΠ 

4. ΗΩΑΛΛΖΠ ΑΛΡΩΛΝΞΝΙΝΠ  

5. ΑΟΔΡΖ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ (αλαπι. 

κέινο) 

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΣΩΟΗΛΝΠ 

6. ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ ΡΠΝΙΑΠ  

7. ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΘΑΟΑΓΔΩΟΓΝ  

 ΠΝΦΗΑ ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ 

 ΖΙΗΑΠ ΓΘΟΗΛΡΕΑΙΖΠ 

 ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΠΡΑΟΝΞΝΙΝΠ 

 

ΘΔΚΑ 2ν  
 

Ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Π. αλαθεξόκελνο ζην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηα εμήο:  
 Θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έγθξηζε ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ησλ Νηθνλνκηθώλ 
Θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2020, θαζώο θαη ηεο Αλαιπηηθήο Έθζεζεο Διέγρνπ ηεο 
ρξήζεο 2020, ε νπνία δηελεξγήζεθε θαη παξαδόζεθε ζην Ίδξπκα από ηελ εηαηξεία 
νξθσηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ “Grant Thornton” κεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 
2020 θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο απνγξαθήο έλαξμεο ηεο 1/1/2020 ηνπ ΞΞΗΔΓ. 
 Ππλνιηθά, ε αλαιπηηθή έθζεζε ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 
ρξήζεο 2020 ηνπ ΞΞΗΔΓ, όπσο απνηππώζεθε θαη παξαδόζεθε ζην ΞΞΗΔΓ από ηελ 
αλσηέξσ εηαηξεία έρεη σο εμήο: 
 

ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
 

Ξξνο ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδόλαο 
γηα  ηελ 6ε δεκνηηθή ρξήζε (01.01.2020 – 31.12.2020)  

 
1. ΓΔΛΗΘΑ 

 
           Ρν 2020 ήηαλ κία αθόκα ζεκαληηθή ρξνληά γηα ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθώλ 
ηνπ ΛΞΓΓ Ξαγθόζκην Ξνιηηηζηηθό Ίδξπκα Διιεληζκνύ ηεο Γηαζπνξάο "ΑΛΓΟΔΑΠ 
ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ". Ξέξα από ηα βαζηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία αλαιύνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνύλ, ε ρξνληά πνπ πέξαζε ήηαλ ε 6ε ρξνληά από ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ Γηπινγξαθηθνύ Ινγηζηηθνύ Ππζηήκαηνο ζην ΛΞΓΓ, επηηξέπνληαο ηε 
παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ. 
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2. ΔΜΔΙΗΜΖ ΡΥΛ ΔΠΝΓΥΛ 

 
 Ρα ζπλνιηθά νξγαληθά έζνδα ηνπ ΛΞΓΓ ηεο ρξήζεσο 2020 αλήιζαλ ζην πνζό 
ησλ 110.959,97 Δπξώ. 
 Πην παξαπάλσ πνζό αλ πξνζηεζνύλ θαη ηα έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 
πνζνύ 56,91 Δπξώ, ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ ΛΞΓΓ νξγαληθά θαη αλόξγαλα αλήιζαλ 
ζην πνζό ησλ 111.016,88 Δπξώ.  

 
3. ΑΛΑΙΠΖ ΡΥΛ ΔΠΝΓΥΛ 

 
 Ζ αλάιπζε ησλ εζόδσλ ηεο ρξήζεσο 2020 έρεη σο εμήο : 
 

74 Έζνδα από επηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο Δπξώ 100.000,00 

75 Έζνδα από παξεπόκελεο αζρνιίεο θαη από δσξεέο » 9.783,00 

76 Έζνδα θεθαιαίσλ  » 1.176,97 

 Πύλνιν Νξγαληθώλ εζόδσλ » 110.959,97 

82 Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ » 56,91 

 Γεληθό Πύλνιν » 111.016,88 

 
4. ΑΛΑΙΠΖ ΡΥΛ ΔΜΝΓΥΛ 

 
 Ζ αλάιπζε ησλ εμόδσλ ηεο ρξήζεσο 2020 έρεη σο εμήο : 
 

60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Δπξώ 69.989,45 

61 Ακνηβέο θαη έμνδα αηξεηώλ αξρόλησλ θαη 
ηξίησλ 

» 11.080,72 

62 Ξαξνρέο ηξίησλ » 22.585,59 

64 Γηάθνξα έμνδα » 4.048,80 

65 Ρόθνη θαη έμνδα ρξεκαηνδνηήζεσο » 127,50 

66 Απνζβέζεηο παγίσλ  » 2.193,88 

 Πύλνιν Νξγαληθώλ εμόδσλ » 110.025,94 

83 Ξξνβιέςεηο γηα εμαηξεηηθνύο θηλδύλνπο θαη 
έθηαθηα έμνδα 

» 1.000,00 

 Γεληθό Πύλνιν » 111.025,94 

  
5. ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΡΥΛ ΔΜΝΓΥΛ ΠΡΗΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΡΝ ΛΞΓΓ 

 
 Ρν θόζηνο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο Γεκόηεο αλήιζε ζην πνζό 
ησλ  67.490,84 Δπξώ.  
 
 Ρα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΛΞΓΓ (αθνξά έμνδα ιεηηνπξγίαο 
νηθνλνκηθώλ – δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ) αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 42.301,46 Δπξώ,  ηα 
έμνδα ιεηηνπξγίαο δεκνζίσλ ζρέζεσλ αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 106,14 Δπξώ θαη ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 127,50 Δπξώ (αθνξά πξνκήζεηεο 
ηξαπεδώλ).  
          Ρν ζπλνιηθό θόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ, δηνίθεζεο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, αλήιζε ζην πνζό ησλ 110.025,94 Δπξώ. 
 
           Πην παξαπάλσ πνζό αλ πξνζηεζνύλ ηα έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα πνζνύ 
1.000,00 Δπξώ, ηα ζπλνιηθά έμνδα ηεο ρξήζεσο 2020 αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 
111.025,94 Δπξώ. 
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           Ζ δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηεο ρξήζεσο 2020 πνζνύ 
111.016,88 Δπξώ κείνλ ηα ζπλνιηθά έμνδα ηεο ρξήζεσο 2020 πνζνύ 111.025,94  
Δπξώ  απνηειεί ην έιιεηκκα ηεο ρξήζεσο 2020 ην νπνίν αλέξρεηαη ζε  9,06 Δπξώ. 
Πσξεπηηθά, ην πιεόλαζκα,  δηακνξθώλεηαη ζε 49.701,86  επξώ,  κε απνηέιεζκα ην 
ζύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ λα αλέξρεηαη ζε 122.409,15 επξώ έλαληη 122.440,11 ηεο 
ρξήζεο 2019.  
 

6. ΞΑΓΗΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
 

   Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ Ηζνινγηζκό ηνπ ΛΞΓΓ ηεο 31.12.2020 κε ηηο 
πξνζαξκνγέο πνπ αλαθέξνληαη αλά ινγαξηαζκό  ζην πξνζάξηεκα ζηελ παξ.16 θαη 
19 ηα πάγηα ζηνηρεία αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 46.719,95 Δπξώ θαη αθαηξνπκέλσλ 
ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ πνζνύ 23.385,50 Δπξώ, ε αλαπόζβεζηε αμία ηνπο 
αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 23.334,45 Δπξώ. 

 
8. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 

 
 Ρν ζύλνιν ησλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ΛΞΓΓ αλέξρεηαη ζην 
πνζό ησλ 3.038,66 Δπξώ, ελώ νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο, αλέξρνληαη ζε 198,41 
Δπξώ. 

 
9. ΣΟΖΚΑΡΗΘΑ ΓΗΑΘΔΠΗΚΑ 

 
    Ρα δηαζέζηκα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ηελ 31/12/2020  αλέξρνληαη ζε πνζό 

104.670,20 Δπξώ θαη αλαιύνληαη ζε ινγαξηαζκνύο θαηαζέζεσλ όςεσο σο θάησζη: 
      
 

Ρξάπεδα Αξηζκόο Ινγαξηαζκνύ Ξνζό 

ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΞΔΗΟΑΗΩΠ 

GR2001720580005058070007092 45.253,33 

ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΞΔΗΟΑΗΩΠ 

GR1101720580005058070007157 
(ΙΝΓ/ΠΚΝΠ ΔΑΞ) 

29,84 

ΡΟΑΞΔΕΑ 
ΔΙΙΑΓΝΠ 

24/26210210 59.387,03 

Πύλνιν 104.670,20 

 
Ππκθσλία Ρακείνπ: 
Ζ ζπκθσλία αλάκεζα ζην ρξεκαηηθό ππόινηπν (όπσο απηό πξνθύπηεη από ηα 

επίζεκα βηβιία ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ) θαη ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ είρε ην 
λνκηθό πξόζσπν ζηελ ηξάπεδα θαηά ηηο 31/12/2020 έρεη σο αθνινύζσο: 

 

Σξεκαηηθό πόινηπν 31/12/2020 βάζεη απνινγηζκνύ) 104.089,85 

Γηπιή πιεξσκή Φόξνπ Δηζνδήκαηνο 8% ΣΔΞ 35Α & ΣΔΞ 23Β -44,90 

Γηαθνξά πνπ πξνθύπηεη από επηηαγή 00000033/12 0,28 

Γηαθνξά από Ξξνζόδνπο ηεο Ρξάπεδαο Διιάδνο Α' ΔΜΑΚΖΛΝ 
2020  ιόγσ κε έθδνζεο ΓΔ 624,97 

Πύλνιν 104.670,20 

 

Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα 31/12/2020 (βάζεη extrait ηξαπέδεο) 104.670,20 

 

Γηαθνξά Διέγρνπ 0,00 
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11. ΠΚΞΔΟΑΠΚΑ 
        Όπσο πξνθύπηεη από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, νη 
νπνίεο απνηεινύληαη από : 
 

- Ρνλ Ηζνινγηζκό ηεο Σξήζεσο. 
- Ρελ Θαηάζηαζε ηνπ Ινγαξηαζκνύ Απνηειεζκάησλ Σξήζεσο 
- Ρνλ Ξίλαθα Γηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ. 
- Ρελ Θαηάζηαζε ηνπ Ινγαξηαζκνύ Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο. 
- Ρν Ξξνζάξηεκα ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ. 

 
        θαηά ηε 6ε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε (1 Ηαλνπαξίνπ 2020 - 31 Γεθεκβξίνπ 2020) ε 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ δηακνξθώζεθε ζηα εμήο : 
       
                                                                                  

Κεηά ην ηέινο ηεο εηζήγεζεο θαη ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο πνπ αθνινύζεζε, ν 
Αληηπξόεδξνο θάιεζε ην Γ.Π. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην αθνύ κειέηεζε πξνζεθηηθά  ηα παξαπάλσ: 

 
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

(«απνρή» δήισζε ν θ. Σ. Ρζνύιαο, θαζώο ε παξάηαμε πνπ εθπξνζσπεί δελ 
ζπκκεηείρε ζηελ ςήθηζε ηνπ Ξ ΞΞΗΔΓ 2020) 

 
Δγθξίλεη ηελ Έθζεζε Διέγρνπ ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2020 

θαζώο θαη ηελ Αλαιπηηθή Έθζεζε Διέγρνπ ηεο ρξήζεο 2020, ε νπνία δηελεξγήζεθε 

θαη παξαδόζεθε ζην Ίδξπκα από ηελ εηαηξεία νξθσηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ “Grant 

Thornton”, κεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 2020 θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο 

απνγξαθήο έλαξμεο ηεο 1/1/2020 ηνπ ΞΞΗΔΓ. 

 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 21/2022. 

 

       Ρα ζπλνιηθά νξγαληθά έζνδα ηεο ρξήζεο 2020 αλήιζαλ ζε 110.959,97 € 
έλαληη 158.497,07 € ηεο  ρξήζεο 2019 θαη παξνπζίαζαλ πνζνζηηαία κείσζε 
29,99 %. Αληίζηνηρα ηα έμνδα ηεο ρξήζεο 2020 αλήιζαλ ζε 110.025,94€  
έλαληη 161.577,30 € ζηε ρξήζε 2019 θαη παξνπζίαζαλ πνζνζηηαία κείσζε 
31.91 %. Ρα έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα ζηελ ρξήζε 2020 αλήιζαλ ζε 
56,91 € έλαληη 0,00 € ηεο ρξήζεο 2019. Αληίζηνηρα ηα έθηαθηα θαη αλόξγαλα 
έμνδα ηεο ρξήζεο 2020 αλήιζαλ ζε 1.000,00 € έλαληη 498,40 € ζηε ρξήζε 
2019 θαη παξνπζίαζαλ πνζνζηηαία αύμεζε 100,64 %. 
    
    Θα  πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη είρακε κηα αύμεζε ύςνπο  4,93 %  ζην πάγην 
ελεξγεηηθό  (αμία θηήζεο ρξήζεο 2020 46.719,90 € έλαληη 44.525,98  € ζηε 
ρξήζε 2019) θαη νη ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ 
παξνπζίαζαλ αύμεζε ύςνπο 333,30% (ππόινηπν ρξήζεο 2020 3.038,66 €  
έλαληη ππόινηπνπ 701,28 € ζηε ρξήζε 2019). 
           
 Ρέινο αλαθέξνπκε όηη ζην πξνζάξηεκα, ην νπνίν επίζεο ζαο έρεη 
δηαλεκεζεί καδί κε ηνλ Ηζνινγηζκό πεξηιακβάλνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο 
γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 38/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο.  
 
Πηε Ππλεδξίαζε παξέζηε θαη ν νξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο θ. Δπάγγεινο Θώηζεο, 
εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο GRANT THORNTON πνπ πξνέβε ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ηνπ Λνκ. Ξξνζώπνπ έηνπο 2020, ν νπνίνο αλέιπζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
νηθνλνκηθνύ ειέγρνπ, απαληώληαο παξάιιεια θαη ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο κειώλ ηνπ 
Πώκαηνο. 
 
Θαηόπηλ επηζεκάλζεσλ κειώλ ηνπ Πώκαηνο, ν θ. Ξξόεδξνο απνδέρζεθε δηόξζσζε 
ζηελ επσλπκία ηνπ ΘΑ: 61 ησλ Δμόδσλ ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ από «Ακνηβέο θαη 
έμνδα αηξεηώλ αξρόλησλ θαη ηξίησλ» ζην νξζό «Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ». Πηε 
ζπλέρεηα ν ίδηνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Θ.Ρνκπνύινγινπ απείρε από ηελ δηεμαρζείζα 
ςεθνθνξία, δεδνκέλνπ όηη δελ ζπκκεηέρνπλ, σο δεκνηηθή παξάηαμε, ζην 
Γ.Π. ηνπ Ηδξύκαηνο. 
 

 
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηελ δηόξζσζε ζηνλ 

ΘΑ: 61 ησλ Δμόδσλ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), 

όπσο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από απηέο  ηεο πεξίπη.θ.iv. ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Λ.4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 

4735/20, θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε ζηνηρεία θαη έγγξαθα 

 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 234 παξ. 3 ηνπ Λ. 3463/06 («Γ.& Θ.Θώδηθαο») 
 Ρελ αξηζ. 21/2022 απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. 

 
θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 
 

Δγθξίλεη, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 21/2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

ηνπ Λ.Ξ.Γ.Γ. «Ξαγθόζκην Ξνιηηηζηηθό Ίδξπκα ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Γηαζπνξάο 

(Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ.) “Αλδξέαο Ξαπαλδξένπ”», σο απηή δηνξζώζεθε, θαη ηα ζε απηήλ 

αλαθεξόκελα ζηνηρεία, ηελ Έθζεζε Διέγρνπ ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο 

ρξήζεο 2020 θαζώο θαη ηελ Αλαιπηηθή Έθζεζε Διέγρνπ ηεο ρξήζεο 2020 ηνπ Λνκ. 

Ξξνζώπνπ, ε νπνία δηελεξγήζεθε θαη παξαδόζεθε ζην Ίδξπκα από ηελ εηαηξεία 

νξθσηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ “Grant Thornton”, κεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ρξήζεο 2020 θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο απνγξαθήο έλαξμεο ηεο 1/1/2020 ηνπ ΞΞΗΔΓ. 
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Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  234/2022 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
                              Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΘΑΗ ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

ΡΖΠ ΝΗΘ. ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 
 
 

ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ 
 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
- Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ 
- Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
- Ρκήκα Ρακείνπ 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
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