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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16/02/2018 

του Σωματείου με την επωνυμία Σύνδεσμος Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Αναβρύτων 

και συντομογραφικά ΣΥΝΑΠτΑ. 

Σήμερα την 16/02/2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, στην οικία του Γεωργίου Ντελ Τόρο, 
οδός Πάρου 4 Κηφισιά 14562, συνήλθε η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου με 
την επωνυμία «Σύνδεσμος Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Αναβρύτων» και με έδρα επί 
της Λεωφόρου Κηφισίας 166Α & Σοφοκλέους 2 στο Μαρούσι, αποτελούμενη από τους: 

1. Παπαπαναγιώτου Ανδρέα ‘64 (ΑΔΤ ΑΚ 515381) 
2. Νταμπανλή Αργύρη ‘78 (ΑΔΤ ΑΒ 308788) 
3. Ντελ Τόρο Γεώργιο ‘83 (ΑΔΤ  GR2019375) 

 
η οποία ενήργησε έλεγχο στην οικονομική διαχείριση του ΣΥΝΑΠτΑ σύμφωνα με τα άρθρα 
54 και 55 του Καταστατικού για την περίοδο από 05/11/2017 έως 31/12/2017. Η Ελεγκτική 
Επιτροπή αφού εξέτασε: 

• Το πρακτικό της ΓΣ της 05/11/2017, όπου αποφασίσθηκε η απαλλαγή του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΝΑΠτΑ κάθε ευθύνης οικονομικής διαχείρισης για 
την χρήση της οικονομικής περιόδου από 01/01/2017 έως 04/11/2017, Τα 
παραστατικά εσόδων και εξόδων στην περίοδο 05/11/2017 έως 31/12/2017, 

• Τα πρακτικά του ΔΣ του ΣΥΝΑΠτΑ με τα οποία εγκρίνονται τα σχετικά έξοδα. 
 
Διαπίστωσε ότι όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές έγιναν με βάση τις αριθμημένες 
αποδείξεις και οι πράξεις του ταμείου έχουν καλώς και είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
αποφάσεις του Δ.Σ.  
Η διαχειριστική χρήση από 05/11/2017 έως 31/12/2017 παρουσιάζεται ως κάτωθι, 
 
Εισπράξεις από 05/11/2017 έως 31/12/2017: 

● Εισφορές μελών                     655,00 € 

● Υπόλοιπο παραληφθέντος Ταμείου   05/11/2017                                          625,48 € 

                                                                                                                                   ⎯ ⎯ -⎯ -⎯ - 
● Σύνολο (α) (Έσοδα)                                                                                              1280,48 €  

 
Πληρωμές από 05/11/2017 έως 31/12/2017: 

● Ενοίκιο (βάσει τραπεζικών συναλλαγών)       58,28 € 

                                                                                                                           ⎯ ⎯ ⎯ ⎯  

● Σύνολο (β) (Έξοδα)                                                                                                    58,28 €  

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ (α) – (β):                                                              1222,20 € 

 
Κατόπιν τούτου εισηγούμαστε στην ΓΣ του Σωματείου την απαλλαγή του Ταμία και του 
Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη οικονομικής διαχείρισης για την περίοδο 
από 05/11/2017 έως 31/12/2017. 

 
Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής 

 
1. Παπαπαναγιώτου Ανδρέας ‘64  

 

2. Νταμπανλής Αργύρης ‘78 

 

3. Ντελ Τόρο Γεώργιος ‘83  
 


