
ΔΞΔΛΔΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ .Α.. 
 

ΔΚΘΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΣΟΤ 2015 
 

 Σήκεξα ηελ 19ε Ιαλνπαξίνπ 2016 εκέξα Τξίηε, ε Ε.Ε. απνηεινύκελε από ηνλ Αλδξέα 
Αλδξηθόπνπιν ωο πξόεδξν, ηνλ Γεώξγην Τδαλίλε θαη Αλαζηάζην  Σππξόπνπιν ωο κέιε, πξνέβε ζε ηαθηηθό 
εηήζην έιεγρν ηεο Οηθνλνκηθήο Δηαρείξηζεο ηνπ Σ.Α.Σ. γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-1-2015 κέρξη 31-12-
2015. 

Όια ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ιόγω ειέγρνπ παξαηίζεληαη θαηωηέξω: 
ΔΟΓΑ 

 α) Σπλδξνκέο-εγγξαθέο-εληζρύζεηο Σ.Α.Σ………………………………….  25.490.85€ 
 β) Αλακλεζηηθά δηάθνξα Σ.Α.Σ. …………………………………………………393,00 € 
 γ) Σηέγε ζπιιόγνπ Σ.Α.Σ…………………………………………………………... 40,00 € 
 δ) Αξωγή ζπιιόγνπ Σ.Α.Σ…………………………………………………………. 00,00 € 
 ε) Τόθνη θαηαζέζεωλ ζην ζύλνιν………………………………………………   197.29 € 
 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ………………………………………………..26121.14 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

ΔΞΟΓΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ……………………………………………….. 25567.09€ 

H δηαθνξά εζόδωλ-εμόδωλ έηνπο 2015 είλαη ζεηηθή θαη αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ  +554,05 € 
 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ 
  
 α)  ΕΤΕ 104/480801-00 λένο ινγαξηαζκόο κε ελεκέξωζε (31-12 2015)…….664,82 €  
 β) ΕΤΕ 104/ 480802-90ηξερνύκελνο αξωγήο Σ.Α.Σ. κε ελεκέξωζε   
                 ηελ (31-12-2015)…………………………………………………………. …….1.816,25 €                                                   
             γ) ΕΤΕ 50008893336 πξνζεζκηαθόο Σ.Α.Σ …………………………………… 33.000,00 €                                    
 θαη ζηε ιήμε  (19-02-2016)  ζα  αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ …………………….33.100,36 €    

δ) ΤΠ&Δ 0970011769985000033 πξνζεζκηαθόο ζηέγεο Σ.Α.Σ……………….60523,92 €                        
                                                                  
 ε) ΤΠ&Δ 001/1244150 ηξερνύκελνο ζηέγεο Σ.Α.Σ. κε ελεκέξωζε    
                  ηελ 31-12-2015…………………………………………………………………..239,93 €                                                    

Τν ζπλνιηθό πνζό πνπ επξίζθεηαη θαηαηεζεηκέλν ζηα βηβιηάξηα ηνπ ζπιιόγνπ Σ.Α.Σ.  
αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ…………………………………………………………. .96244,92 € 
Σηα ρέξηα ηνπ Τακία ηελ 31/12/2015 επξίζθνλην…………………………………1965,59 € 
Τν ζπλνιηθό ρξεκαηηθό πνζό ηνπ Σ.Α.Σ. αλέξρεηαη ζην πνζό ηωλ…………..98210,51 € 
 
Σην ζύιινγν ππάξρνπλ γηα δηάζεζε θαη ηα παξαθάηω απνζέκαηα-αλακλεζηηθά: 

   α) Γξακκαηόζεκα θύιια 16× 15€/ ηεκ………………………………….…………...240€ 
   β) Φ.Π.Η.Κ. ηεκ. 306 × 3 €/ηεκ……………………………………………………     918€ 
   γ) Λεπθώκαηα ηεκ. 124 × 15€/ηεκ……………….…………………………………..1860€ 
   δ) Μπξειόθ ηεκ.78Φ5 €/ηεκ……………………………………………………………390€                                                                                  
               ε) Καξθίηζεο πέηνπ 66Φ3€/ηεκ………………………………………………………..198€  
               ςνολική Αξία : 3606€ 
                                               

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
 Καηά ηνλ εηήζην ηαθηηθό έιεγρν δελ επξέζεζαλ νηθνλνκηθέο δηαθνξέο. 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
Η ΕΕ έρνπζα πιήξε επζύλε ηωλ όζωλ αλαθέξνληαη παξαπάλω ζέιεη λα επραξηζηήζεη, ελώπηνλ 

ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ην ΔΣ ηνπ Σπιιόγνπ θαη ηδηαίηεξα ηνλ Τακία Κν Δεκήηξην Παλαγηώηνπ γηα ηελ 
άξηζηε ζπλεξγαζία θαηά ηνπο ειέγρνπο ηνπ έηνπο 2015. 
 Μεηά ηα αλωηέξω ζηνηρεία πνπ εθηέζεθαλ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2015, ε ΕΕ πξνηείλεη: 
  α) Τελ έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ ηνπ ελ ιόγω έηνπο. 
  β) Τελ απαιιαγή ηνπ Δ.Σ από θάζε επζύλε γηα ην έηνο 2015. 

 
Η ΔΞΔΛΔΚΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

                                                                                            Ο Ππόεδπορ 
          Σα μέλη                                                                            

  
 
Γεώξγηνο  Τδαλίλεο       Αλδξέαο Αλδξηθόπνπινο 
 
 
Αλαζηάζηνο Σππξόπνπινο 


