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                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 19/2019 

              Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

             

                            Αριθ. Απόφασης:  74/2019 

 

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – 

Χολαργού (Περικλέους 55), την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:30 συνήλθε σε 

ειδική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 

2224/6-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε 

κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006). 

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, 

βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, όπως 

εμφαίνεται παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Αθανάσιος Αυγουρόπουλος 1. Σταματία Ζούλια 

2. Μιχάλης Υφαντής 2. Αλέξανδρος Μελισσάρης 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Νίκος Λινοξυλάκης 

4. Κατερίνα Γκούμα 4. Μιχάλης Πανούσης 

5. Ιωάννης Κρασσάς 5. Βαρβάρα Κοσμάτου 

6. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη   

7. Γεωργία Γεωργακοπούλου   

8. Έλενα – Νατάσα Καΐτσα   

9. Νίκος Στάππας   

10. Ιωάννης Μελέας   

11. 
Πέτρος Παπαλέξης (αναπλ. κου 

Πανούση) 
  

12. 
Αλκιβιάδης Πράπας (αναπλ. κας 

Κοσμάτου) 
  

 

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα 

Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 
 

ΑΔΑ: 92Σ7ΟΛΥΡ-ΨΒ9



ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

5η διαχειριστική χρήση (01.01.2015 – 31.12.2015)  

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

       Το 2015 αποτέλεσε το 5ο έτος λειτουργίας του Δ.Ο.Π.Α.Π. και πέρα από τα βασικά 

οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η 

χρήση του 2015 είναι η πέμπτη (5η) κατά την οποία εφαρμόστηκε το Διπλογραφικό 

Λογιστικό Σύστημα.  

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισε ο φορέας κατά την εφαρμογή της 

διπλογραφικής μεθόδου στο 2015 έγκεινται στα ακόλουθα : 

 Το 2014 ξεκίνησε η μηχανογράφηση της οικονομικής λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. 

(η οποία μέχρι και το 2013 διενεργούνταν χειρόγραφα). Όμως καθώς : 

o Ο Δ.Ο.Π.Α.Π. άλλαξε από το 2015 μηχανογραφική εφαρμογή 

o Ο Οργανισμός αντιμετώπισε πολλά προβλήματα στην συνεργασία του 

με την ανωτέρω εταιρεία (γεγονός που τον οδήγησε στην αλλαγή 

μηχανογραφικής εφαρμογής) 

o Οι βασικοί χρήστες του μηχανογραφικού προγράμματος – υπάλληλοι 

του Οργανισμού είχαν αποχωρήσει από τον Δ.Ο.Π.Α.Π. πριν την 

υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία που ανέλαβε την σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων του 2014 

o Δεν πραγματοποιήθηκε μετάπτωση των δεδομένων από την παλιά 

μηχανογραφική εφαρμογή (του 2014) στην νέα  και απαιτήθηκε η χειρόγραφη 

καταχώριση των παραστατικών εσόδων, εξόδων, εισπράξεων και πληρωμών 

στον νέο μηχανογραφικό σύστημα του Δ.Ο.Π.Α.Π. (περισσότερες από τέσσερις 

χιλιάδες (4.000) εγγραφές)   

 Η διπλογραφική μέθοδος εφαρμόστηκε μετά το πέρας σημαντικού χρονικού 

διαστήματος από την πραγματοποίηση των οικονομικών πράξεων 

 Οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις οικονομικές υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. και 

ιδιαίτερα εκείνοι που είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις ευθύνης (Ειδικός ταμίας, 

Προϊστάμενος τμήματος & Προϊστάμενος Διεύθυνσης) αποχώρησαν για 

διάφορους λόγους από τον Οργανισμό πριν την ανάληψη των καθηκόντων της 

εταιρείας που ανέλαβε την εφαρμογή της διπλογραφικής μεθόδου. 

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

2.1. Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής : 

 

2.2. Μεθοδολογία υπολογισμού εσόδων – Σημαντικές Παρατηρήσεις  

 

2.2.α. Μεθοδολογία υπολογισμού εσόδων :  

Στις ακόλουθες παραγράφους αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από την 

εταιρεία που ανέλαβε την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Ισολογισμού 

χρήσης 2015.  
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Η εταιρεία που ανέλαβε την διπλογραφική μέθοδο ζήτησε από τις υπηρεσίες του 

Ν.Π.Δ.Δ. αντίγραφο από το σύνολο των κάτωθι στοιχείων που είχαν εκδοθεί από τον 

ΔΟΠΑΠ το 2015 : 

α) γραμμάτια είσπραξης 

β) βεβαιώσεις  

γ) διπλότυπα είσπραξης  

δ) φορολογικά στοιχεία εσόδων (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, αποδείξεις ταμιακής 

μηχανής κ.α.) 

ε) βεβαιωτικοί κατάλογοι  

Λόγω του σημαντικού όγκου των ανωτέρω στοιχείων και προς διασφάλιση της 

ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων η ως άνω εταιρεία καταχώρησε τα 

παραστατικά στοιχεία σε ηλεκτρονικό αρχείο (σε μορφή excel) και στην συνέχεια 

πραγματοποίησε καταχωρήσεις στο μηχανογραφικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο 

ΔΟΠΑΠ από το 2015. 

 
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

 Τα συνολικά  έσοδα του νομικού προσώπου της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο 

ποσό των 945.593,73 € και αναλύονται ως ακολούθως :  
 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ 
2015 

72 Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις Ευρώ 0,00 €  

73 
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα, μισθώματα και παροχή 

υπηρεσιών 
» 240.769,22 € 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες » 601.000,00 € 

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές » 0,00 €  

76 Έσοδα κεφαλαίων » 540,19 € 

  Σύνολο Οργανικών εσόδων » 842.309,41 € 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 62.719,13 € 

81.03 Έκτακτα κέρδη » 2.813,01 

  Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εσόδων » 65.532,14 € 

82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων » 33.755,08 

82.07 Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων » 400,00 € 

82.03 Έσοδα από δωρεές, Κληρονομίες, κληροδοσιες   0,00 €  

  Σύνολο εσόδων προηγούμενων χρήσεων » 34.155,08 € 

84.00 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων 

χρήσεων 
» 3.597,10 € 

  Σύνολο εσόδων από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων   3.597,10 € 

  Γενικό Σύνολο » 945.593,73 € 

 

3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

 Τα συνολικά  έσοδα του νομικού προσώπου της χρήσεως 2015 εμφανίζονται 

αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2014 κατά 22.468,88 €. 
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Αναλυτικά :  
 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ 
2015 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ 

72 
Έσοδα από φόρους-εισφορές-

πρόστιμα-προσαυξήσεις 
Ευρώ 0,00 €  0,00 €  0,00 €  

73 

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα, 

μισθώματα και παροχή 

υπηρεσιών 

» 240.769,22 € 207.866,25 € 32.902,97 € 

74 
Έσοδα από επιχορηγήσεις για 

λειτουργικές δαπάνες 
» 601.000,00 € 703.000,00 € 

-102.000,00 

€ 

75 
Έσοδα από παρεπόμενες 

ασχολίες και από δωρεές 
» 0,00 €  0,00 €  0,00 €  

76 Έσοδα κεφαλαίων » 540,19 € 1.988,45 € -1.448,26 € 

  Σύνολο Οργανικών εσόδων » 842.309,41 € 912.854,70 € -70.545,29 € 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 62.719,13 € 9.400,15 € 53.318,98 € 

81.03 Έκτακτα κέρδη » 2.813,01 0,00 2.813,01 

  
Σύνολο έκτακτων και 

ανόργανων εσόδων 
» 65.532,14 € 9.400,15 € 56.131,99 € 

82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων » 33.755,08 0,00 €  33.755,08 

82.07 
Έσοδα από επιστροφές 

(αχρεωστήτως) καταβληθέντων 
» 400,00 € 870,00 € -470,00 € 

82.03 
Έσοδα από δωρεές, Κληρονομίες, 

κληροδοσιες 
  0,00 €  0,00 €  0,00 €  

  
Σύνολο εσόδων προηγούμενων 

χρήσεων 
» 34.155,08 € 870,00 € 33.285,08 € 

84.00 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες 

προβλέψεις προηγούμενων 

χρήσεων 

» 3.597,10 € 0,00 € 3.597,10 € 

  

Σύνολο εσόδων από 

προβλέψεις προηγούμενων 

χρήσεων 

  3.597,10 € 0,00 € 3.597,10 € 

  Γενικό Σύνολο » 945.593,73 € 852.579,56 € 22.468,88 € 
 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 

 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής : 
 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 2015 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού » 593.343,47 € 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων » 31.170,96 € 

62 Παροχές τρίτων » 106.095,18 € 

63 Φόροι – τέλη » 0,00 € 
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64 Διάφορα έξοδα » 28.799,27 € 

65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως » 408,00 € 

66 Αποσβέσεις παγίων » 54.666,38 € 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως » 19.026,71 € 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων » 833.509,97 € 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα » 66,77 € 

81.02 Έκτακτες ζημίες » 5.764,95 € 

Σύνολο Έκτακτων και ανόργανων εξόδων » 5.831,72 € 

82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 5.181,51 € 

 Σύνολο εξόδων προηγούμενων χρήσεων » 5.181,51 € 

83.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα » 20.947,42 € 

Σύνολο προβλέψεων  » 20.947,42 € 

 Γενικό Σύνολο » 865.470,62 € 

 

 

5. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 

Τα συνολικά έξοδα του νομικού προσώπου της χρήσεως 2015 παρουσιάζονται 

μειωμένα κατά 30.303,83 € σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2014. 

Αναλυτικά : 

 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 2015 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού » 593.343,47 € 598.648,84 € -5.305,37 € 

61 
Αμοιβές και έξοδα αιρετών 

αρχόντων και τρίτων 
» 31.170,96 € 24.938,50 € 6.232,46 € 

62 Παροχές τρίτων » 106.095,18 € 82.937,17 € 23.158,01 € 

63 Φόροι – τέλη » 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

64 Διάφορα έξοδα » 28.799,27 € 34.246,75 € -5.447,48 € 

65 
Τόκοι και έξοδα 

χρηματοδοτήσεως 
» 408,00 € 135,79 € 272,21 € 

66 Αποσβέσεις παγίων » 54.666,38 € 54.352,80 € 313,58 € 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως » 19.026,71 € 33.443,09 € -14.416,38 € 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων » 833.509,97 € 828.702,94 € 4.807,03 € 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα » 66,77 € 1.636,09 € -1.569,32 € 

81.02 Έκτακτες ζημίες » 5.764,95 € 0,00 € 5.764,95 € 

Σύνολο Έκτακτων και ανόργανων 

εξόδων 
» 5.831,72 € 1.636,09 € 4.195,63 € 

82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων » 5.181,51 € 30.902,14 € -25.720,63 € 

 Σύνολο εξόδων προηγούμενων 

χρήσεων 
» 5.181,51 € 30.902,14 € -25.720,63 € 

83.12 
Προβλέψεις για εξαιρετικούς 

κινδύνους και έκτακτα έξοδα 
» 20.947,42 € 34.533,28 € -13.585,86 € 

Σύνολο προβλέψεων  » 20.947,42 € 34.533,28 € -13.585,86 € 

ΑΔΑ: 92Σ7ΟΛΥΡ-ΨΒ9



 Γενικό Σύνολο » 865.470,62 € 895.774,45 € -30.303,83 € 
 

 

          6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 833.509,97 Ευρώ. 

Από το ανωτέρω ποσό οι παραγωγικές δαπάνες ανήλθαν στο ύψος των 678.236,81 

Ευρώ, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Νομικού Προσώπου ανήλθαν στο ποσό 

των 153.647,38 Ευρώ, τα έξοδα δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 1.150,00 

Ευρώ και τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο ύψος των 475,78 €. Αν στα ανωτέρω ποσά 

προσθέσουμε και τη οργανικά έξοδα ύψους 31.960,65 Ευρώ, το άθροισμα μας δίνει τα 

συνολικά έξοδα της χρήσης του 2014 που ανέρχονται στο ποσό των 865.470,62 Ευρώ.  

 Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2015 ποσού 945.593,73 

Ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2015 ποσού 865.470,62 Ευρώ αποτελεί το 

λογιστικό πλεόνασμα της χρήσεως 2013 το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 80.123,11 

Ευρώ.   
 

7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

   Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του νομικού προσώπου της 31.12.2015 τα 

ενσώματα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 1.517.503,79 Ευρώ και 

αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ύψους 277.258,13 Ευρώ, η αναπόσβεστη 

αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 1.240.245,66 Ευρώ. 

            Το Νομικό πρόσωπο χρησιμοποιεί πάγια περιουσιακά στοιχεία που κυρίως 

αφορούν τον εξοπλισμό των Αθλητικών και Πολιτιστικών του εγκαταστάσεων και 

κρίνονται απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του. 
 

8. ΔΑΝΕΙΑ 

 Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από δάνεια του νομικού προσώπου. Αποτέλεσμα 

είναι η ελαχιστοποίηση του χρηματοοικονομικού κόστους για τόκους και τραπεζικά 

έξοδα. 

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Το σύνολο των υποχρεώσεων (μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων) του νομικού 

προσώπου ανέρχεται στο ποσό των 189.015,24 € Ευρώ και περιλαμβάνει : 
 

9.1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 16.860,00 € που αφορούν την αποπληρωμή 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. από το υπουργείου 

Εσωτερικών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38560/26-09-2013 κοινή απόφαση των 

υπουργών εσωτερικών και οικονομικών (ΑΔΑ : ΒΛ9ΑΝ-611). 

Τα ανωτέρω ποσά καταβλήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και σύμφωνα με την 

παράγραφο Β του άρθρου 1 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. θα παρακρατηθούν από κάθε Ο.Τ.Α. 

που δημιούργησε τις υποχρεώσεις από τους προβλεπόμενους στα άρθρα 259 και 260 

του Ν. 3852/10 αποδιδόμενους σε αυτό πόρους των ετών 2015 έως και 2020, ισόποσα 

ανά έτος.  
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9.2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 172.155,24 € που αναλύονται ως ακολούθως :  

9.2.1. Υποχρεώσεις σε προσωπικό ύψους 41.511,78 € εκ των οποίων : 

 Ποσό 39.960,25 € που αφορά υποχρεώσεις σε προσωπικό (καθαρό πληρωτέο) οι 

οποίες εμφανίζονται στην έκθεση της απογραφής έναρξης και οι οποίες δεν 

αποπληρώθηκαν εντός του 2013. Το γεγονός της μη πληρωμής των ως άνω 

υποχρεώσεων δημιουργεί αμφιβολίες για την ύπαρξη της υποχρέωσης και 

κρίνουμε σκόπιμη την περαιτέρω διερεύνησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Οργανισμού.  

Σημείωση : Με την υπ’ αριθμ. 86/2018 απόφασή του το Δ.Σ. του Οργανισμού 

(Α.Δ.Α. ΨΥΛΣΟΛΥΡ-0ΨΗ) παρέγραψε τις κατωρέρω υποχρεώσεις 

Αναλυτικά : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1.942,50 € που αφορά την αποζημίωση Β’ εξαμήνου του 2010 των 

μελών Δ.Σ. του Δ.Α.Ο.Π. 
1.942,50 € 

1.600,00 € (5 επί 300,00 €) που αφορά έξοδα παράστασης του 

Αντιπροέδρου του Δ.Α.Ο.Χ. για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 

2009 

1.600,00 € 

721,68 € (2 επί 360,84 €) που αφορά έξοδα παράστασης του 

Αντιπροέδρου του Δ.Α.Ο.Χ. για την περίοδο Ιανουαρίου – 

Φεβρουαρίου 2011 

721,68 € 

1.936,51 € που αφορά τα έξοδα παράστασης του Προέδρου & του 

Αντιπροέδρου του Δ.Α.Ο.Π. (κ.κ. Ρετσίνια Κ. & Φιλλιπακόπουλο Κ.) 

περιόδου Απριλίου – Μαίου 2011 

1.936,51 € 

2.500,00 € που αφορά τις υπερωρίες του προσωπικού του Δ.Α.Ο.Π. 

περιόδου Απριλίου – Μαίου 2011 
2.500,00 € 

24.975,00 € που αφορά αποδοχές 2011 και παρελθόντων ετών της 

υπαλλήλου του Δ.Α.Ο.Π. κας Σβώλου Αικατερίνης 
24.975,00 € 

2.500,00 € που αφορά αποδοχές του υπαλλήλου του Δ.Α.Ο.Π. κ. 

Φωτόπουλου Π. περιόδου Μαρτίου έως και Μαίου 2011 
2.500,00 € 

3.784,56 € που αφορά αποδοχές της υπαλλήλου του Δ.Α.Ο.Π. κας 

Χριστοφοράτου Νίκης (αποδοχές και έξοδα κίνησης) 
3.784,56 € 

Σύνολο: 39.960,25 € 

 

9.2.2. Υποχρεώσεις σε προμηθευτές ύψους 103.699,12 € 

9.2.3. Υποχρεώσεις σε φόρους και τέλη (Δ.Ο.Υ., ασφαλιστικούς οργανισμούς και 

ταμεία) ύψους 12.144,51 €,  

Παρατήρηση: Καθώς δεν παραδόθηκαν (ενώ ζητήθηκαν) αναλυτικές καταστάσεις 

με τις υποχρεώσεις του Οργανισμού στις 31/12/2014, δεν κατέστει εφικτό να 

πραγματοποιηθεί αντιπαραβολή ανάμεσα στις υποχρεώσεις που αναφέρει ο 

Ισολογισμός στις 31/12/2014 και σε εκείνες που μεταφέρθηκαν στο 2015 σε Κ.Α.Δ. 

παρελθόντων οικονομικών ετών (Κ.Α.Δ. 81). 

9.3. Το σύνολο των απαιτήσεων του νομικού προσώπου ανέρχεται στο ποσό των 

126.705,40 € για τις οποίες έχει σχηματισθεί πρόβλεψη μη είσπραξης ποσού ευρώ 

114.942,40.  
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Σημείωση 1η : Με την υπ’ αριθ. 85/2018 απόφασή του το Δ.Σ. του Οργανισμού (Α.Δ.Α. : 

683ΔΟΛΥΡ-Ψ13) ενέκρινε την διαγραφή των απαιτήσεων που εκρέουν από γραμμάτια 

και συναλλαγματικές συνολικού ύψους 9.500,00 € 

Σημείωση 2η : Με την υπ’ αριθ. 69/2018 απόφασή του το Δ.Σ. του Οργανισμού (Α.Δ.Α. : 

73ΧΜΟΛΥΡ-68Β) ενέκρινε την παραγραφή παλαιών οφειλών της Γ.Γ. Αθλητισμού από 

επιχορηγήσεις μαζικών προγραμμάτων άθλησης συνολικού ύψους 84.330,61 € 
    

10. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

           Τα διαθέσιμα του Νομικού Προσώπου 31/12/2015 αναλύονται σε καταθέσεις 

όψεως στην Τράπεζα Alpha συνολικού ποσού 337.312,77 Ευρώ και μετρητά εις χείρας 

του ταμία 1.965,00.  
 

Περιγραφή (δραστηριότητα) Αριθμός λογαριασμού Ποσό 

38.03.00.0001 Alpha 844.00.2001.000010 41.796,21 

38.03.00.0002 Alpha Bank  844-00-2001-000028 295.503,29 

38.03.00.0008 214 - 00 - 2320 - 000606 13,27 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ : 337.312,77 € 

 

11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 
 

Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του 2015 δεν πραγματοποιήθηκαν 

μεταβολές στο κεφάλαιο της απογραφής έναρξης. 
 

12. Φ.Π.Α. – ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 
 

Ο Δ.Ο.Π.Α.Π. έχοντας έσοδα και από δραστηριότητες που εμπίπτουν σε καθεστώς 

φ.π.α. (ευκαιριακή μίσθωση χώρων, παροχή ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών, 

πολιτιστικών και αθλητικών υπηρεσιών κ.α.) όφειλε: 

 Να εισπράττει από τους ωφελούμενους των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 

τον αναλογούν φ.π.α.  

 Να τηρεί φορολογικά βιβλία εσόδων – εξόδων  

 Να υπολογίζει τον φόρο που πρέπει να αποδώσει σύμφωνα με το κλάσμα 

prorata 

Κατά την αποτύπωση των ανωτέρω οικονομικών πράξεων στα βιβλία του 

διπλογραφικού διαπιστώθηκαν τα κάτωθι : 

 Υπήρχαν πολιτιστικές δραστηριότητες (π.χ. ευκαιριακή εκμάθηση χορού και 

ζωγραφικής) οι οποίες ενδεχομένως να εμπίπτουν σε καθεστώς φ.π.α. 

 Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στο ποσό που φέρουν στο σώμα τους κάποια 

παραστατικά δαπανών και σε εκείνο που έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο εξόδων 

 Υπάρχουν έσοδα τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εσόδων τα οποία 

στο σώμα των παραστατικών τους αναγράφουν ότι εμπεριέχουν φ.π.α. Τα 

ανωτέρω έσοδα δεν περιλαμβάνονται στις περιοδικές δηλώσεις φ.π.α. 

 Ο Οργανισμός δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και σήμερα 

Πλέον των ανωτέρω από την 1.1.2014, με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4172/2013 

και την ΠΟΛ 1044/2015, επιβλήθηκε σε όλους τους φορείς γενικής κυβέρνησης φόρος 
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για τα εισοδήματά τους από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ήτοι τα 

εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία, υπεραξία από 

μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων των άρθρων 36, 37, 38, 39, 41 και 42 του Ν. 

4172/2013, αντίστοιχα, τα οποία φορολογούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω δήλωση κρίνουμε σκόπιμο να επανελέγξει η 

διοίκηση και οι οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού το ποσό των δαπανών που 

έχει εγγραφεί στην ανωτέρω δήλωση ως δαπάνη που εκπίπτει από τον φόρο και 

αφορά τα ακίνητα και εάν το κρίνει σκόπιμο να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση.    
 

13. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ     

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του Νομικού Προσώπου, οι οποίες 

αποτελούνται από : 

- Τον Ισολογισμό της Χρήσεως. 

- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

- Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της Χρήσεως. 

- Την παρούσα έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου. 

- Και το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων. 

κατά την 5η διαχειριστική χρήση (01 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015) η 

οικονομική κατάσταση του Νομικού Προσώπου διαμορφώθηκε στα εξής : 

Τα έσοδα της χρήσης του 2015 ανήλθαν στο ύψος των 945.593,73 € ενώ τα έξοδα της 

χρήσης του 2015 ανήλθαν στο ύψος των 865.470,62 €. 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2015 μείον τα συνολικά έξοδα 

της χρήσεως 2015 αποτελεί το λογιστικό πλεόνασμα της χρήσεως 2015 το οποίο 

ανέρχεται στο ύψος των 80.123,11 Ευρώ.   

 Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο προσάρτημα του Ισολογισμού, το οποίο 

μαζί με την παρούσα έκθεση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων και το οποίο έχει διανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί 

με τον Ισολογισμό, περιλαμβάνονται επί πλέον πληροφορίες για την κατανόηση των 

οικονομικών καταστάσεων. 
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Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ             

"ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)"             

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5ης ΧΡΗΣΗΣ 2015 (01.01.2015-31.12.2015)             

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Ποσά             

      Αναπόσβεστη     Αναπόσβεστη Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ κλειόμενης προηγούμενης             

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία   χρήσεως 2015 χρήσεως 2014             

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 4.823,20 1.412,60 3.410,60 4.036,00 605,40 3.430,60 Ι. Κεφάλαιο  1.203.324,38 1.160.646,01             

                                

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και                 

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις                 Επιχορηγήσεις επενδύσεων                 

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 845.680,00 0,00 845.680,00 845.680,00 0,00 845.680,00 3. Δωρεές παγίων 0,16 0,16             

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 599.860,51 223.481,25 376.379,26 598.610,51 175.592,41 423.018,10                   

4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις             V. Αποτελέσματα εις νέο                 

    και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 1.499,71 546,65 953,06 700,21 373,33 326,88 Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως 78.576,30 27.350,40             

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 70.463,57 53.230,23 17.233,34 65.186,63 47.433,21 17.753,42 Υπόλοιπο ελλείμματος προηγούμενης χρήσης -150.268,51 -177.618,91             

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1.517.503,79 277.258,13 1.240.245,66 1.510.177,35 223.398,95 1.286.778,40   -71.692,21 -150.268,51             

                                

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού      1.240.245,66     1.286.778,40 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+AII+AV) 1.131.632,33 1.010.377,66             

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                               

ΙΙ. Απαιτήσεις             
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟΔΑ 

                

2.Γραμμάτια εισπρακτέα             1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 112.863,53 93.836,82           

    -Χαρτοφυλακίου   9.500,00     9.500,00   2. Λοιπές προβλέψεις 151.273,59 122.580,15           

     Μείον: Προβλέψεις   9.500,00 0,00   9.500,00 0,00   264.137,12 216.416,97           

 5. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 107.215,32     106.969,32                   

     Μείον: Προβλέψεις   105.442,40 1.772,92   105.442,40 1.526,92 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ               

 11. Χρεώστες διάφοροι     2.000,70     2.027,11 Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις               

 6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων   7.989,38     23.427,54 4.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.860,00 67.028,00           

       11.763,00     26.981,57                 

               ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις               

 ΙV. Διαθέσιμα             1. Προμηθευτές 103.699,12 175.354,42           

 1. Ταμείο     1.965,00     0,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 12.144,51 2.647,65             

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας     337.312,77     215.729,66 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,00 0,00             

      339.277,77     215.729,66 11. Πιστωτές διάφοροι 56.311,61 40.937,86             

                172.155,24 218.939,93             

Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)   351.040,77     242.711,23 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 189.015,24 285.967,93             

                                

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ           Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα     32.069,41     719,85 2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα 41.981,75 20.877,52             

                                
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)   1.626.766,44     1.533.640,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 1.626.766,44 1.533.640,08 

 
0,00         

                                

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ             

31ης Δεκεμβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)   Ποσά Ποσά             

  Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014   κλειόμενης προηγούμενης             

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως               χρήσεως 2015 χρήσεως 2014             

1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 240.769,22     207.866,25   
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα/ 
έλλειμμα) χρήσεως 

80.123,11 27.350,40 
 

0,00         

3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό 
προϋπολογισμό 

  601.000,00 841.769,22   703.000,00 910.866,25 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων)                 

Μείον: Κόστος πωλήσεων     678.236,81     636.398,06       προηγούμενων χρήσεων -150.268,51 -177.618,91             

Mικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως   163.532,41     274.468,19 Σύνολο -70.145,40 -150.268,51             

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως     0,00     0,00 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 1.546,81 0,00             
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Σύνολο     163.532,41     274.468,19              2. Μη Ενσωματωμένοι στο                 

ΜΕΙΟΝ :1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   153.647,38     192.105,09                    λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00             

             3.Έξοδα  λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 1.150,00 154.797,38   64,00 192.169,09 Έλλειμμα εις νέον -71.692,21 -150.268,51 
 

0,00         

Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως   8.735,03     82.299,10                   

ΠΛΕΟΝ (ή μείον):                               

             4. Πιστωτικοί τόκοι και  συναφή έσοδα 540,19     1.988,45                     

             Μείον:                               

             3. Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 475,78 64,41   135,79 1.852,66                   

Ολικά  αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως   8.799,44     84.151,76                   

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα               
  

                

              1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   62.719,13     9.400,15                   

              2.Έκτακτα κέρδη   2.813,01     0,00                     

              3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 34.155,08     870,00                     

              4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 3.597,10 103.284,32   0,00 10.270,15                   

Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα                               

             1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα   66,77     1.636,09                     

             2.Έκτακτες ζημίες   5.764,95     0,00                     

             3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 5.181,51     30.902,14                     

             4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 20.947,42 31.960,65   34.533,28 67.071,51                   

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Πλεόνασμα)   80.123,11     27.350,40                   

ΜΕΙΟΝ:                               

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων   54.666,38     54.352,80                     

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 54.666,38 0,00   54.352,80 0,00                   

Καθαρά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ   80.123,11     27.350,40                   

                                

Παπάγου, 29 Νοεμβρίου 2019             

         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.             Ο Συντάξας Οικονομικός      Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του     Ο Προϊστάμενος του τμήματος 

                                       Σύμβουλος           Οργανισμού                                              Οικονομικών & Διοικητικών 

                                                          Υπηρεσιών 

 
Αυγουρόπουλος Αθανάσιος                                                       Καραγιλάνης Στ. Αθανάσιος                                                                        Οικονόμου Στυλιανός                 Γιωτόπουλος Χρήστος 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

(Σύμφωνα με  τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999, όπως ισχύει και της υπ’ 

αριθμόν απόφ. ΦΓ8/28530 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΦΕΚ 

1508, B’, 17/07/2015) 

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. 

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας 

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με 

απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του 

άρθρου αυτού. 

Δεν έγινε παρέκκλιση. 

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής 

εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως". 

Δεν έγινε. 

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου 

σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.  

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και τους τίτλους των λογαριασμών με 

αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

διατάξεως αυτής.  

Δεν έγινε. 

(στ) Άρθρο 42 § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να 

καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης 

χρήσεως. 

Δεν έγιναν. 

§ 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και 

υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους 

ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και 

βελτιώσεων και μειωμένη με τις αποσβέσεις που έγιναν μέχρι σήμερα. 

Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 
 

Συμμετοχές και χρεόγραφα. 

Δεν υπάρχουν. 
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Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως  

Δεν υπάρχουν. 

 

Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα  

Δεν υπάρχουν 

 

 (β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε € περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων 

σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία σε Ξ.Ν. 

 (δ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. 

Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. 

Δεν έγινε. 

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους 

παραγωγής των αποθεμάτων ή κινητών αξιών. 

Δεν έγινε. 

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των 

αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον είναι 

αξιόλογη. 

Δεν είναι αξιόλογη. 

(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση 

ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και 

παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής". 

Δε συντρέχει περίπτωση. 

 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως 

(πολυετούς αποσβέσεως). 

 - Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η 

διάταξη. 

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 

Δεν έγιναν. 

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων. 

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως 

(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 

Δεν υπάρχουν.  

 (ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών 

διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων)  ή την 

αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων 

αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. 

Δεν υπάρχουν. 
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(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α' και β':  Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα 

ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας" 

και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)". 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

§ 4. Συμμετοχές 

(α) Άρθρο 43α § 1-β:  Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό 

μεγαλύτερο από 10%. 

Δεν υπάρχουν. 

(β) Άρθρο 43α § 1-β:  Συμμετοχές του Νομικού Προσώπου στο κεφάλαιο άλλων 

επιχειρήσεων, στις οποίες το Νομικό Πρόσωπο, είναι απεριόριστα ευθυνόμενος 

εταίρος. 

Δεν υπάρχουν. 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε':  Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις του Νομικού Προσώπου. 

Δεν συντρέχει  περίπτωση.  

§ 5. Αποθέματα 

(α) Άρθρο 43α § 1-ια': Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες 

αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 

Δεν συντρέχει περίπτωση. 

(β) Άρθρο 43α § 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 

και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 

Δεν υπάρχουν.                                                                                                                           

§ 6. Κεφάλαιο του Νομικού  προσώπου 

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το κεφάλαιο. 

 Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του Νομικού προσώπου. 

  (β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου. 

 Δεν εκδόθηκαν.  

 (δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. 

Δεν αποκτήθηκαν. 

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις" αν το 

ποσό του είναι σημαντικό. 

Οι προβλέψεις ποσού ευρώ 151.273,59 αφορούν προβλέψεις που έχουν σχηματιθσεί από την 

υπηρεσία σύμφωνα με ενηρωτικές επιστολές της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 (β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν 

εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών 

μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις. 
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Δεν υπάρχουν. 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που 

ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων 

χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 

Δεν υπάρχουν.  

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 

Δεν υπάρχουν.    

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 

Δεν υπάρχουν 

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί 

Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα 

χρήσεως εισπρακτέα" , "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα" και  “ Λοιποί μεταβατικοί 

λογαριασμοί παθητικού”. 
Δεν πραγματοποιήθηκαν 
 

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως 

Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται 

η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης   10 . 

Δε συντρέχει περίπτωση. 

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 

Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από το 

Νομικό πρόσωπο. 

Δεν χορηγήθηκαν. 
 

§11.Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως του 

Νομικού προσώπου. 
Κατά την διάρκεια του 2015 καταβλήθηκαν : 

 Έξοδα παράστασης στον Πρόεδρο και αντιπρόεδρο του ΔΟΠΑΠ ύψους 10.080,00 € 

 Αποζημίωση συμμετοχής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους 

στις συνεδριάσεις ύψους 1.385,10 €  

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για 

βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και 

διευθύνσεως του Νομικού προσώπου. 
Δεν υπάρχουν 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 

(μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές) 
Δεν υπάρχουν 

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως 

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 

γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 

42ε  § 15 εδάφ. α'). 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ 
2015 

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα, μισθώματα και παροχή υπηρεσιών » 240.769,22 € 

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες » 601.000,00 € 

Έσοδα κεφαλαίων » 540,19 € 
 

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως 

προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, 

στο "Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό 

αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αμειβόμενοι με 

ημερομίσθιο. 

Μέσος όρος, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού κατά κατηγορίες: 

Α) Μέσος όρος προσωπικού          
 

43 

Β) Κατηγορίες προσωπικού  

Μόνιμοι 11 

Αορίστου 17 

Ορισμένου χρόνου 5 

Γ) Αμοιβές - έξοδα προσωπικού  

       Γ1. Αποδοχές μόνιμου προσωπικού  206.543,90 €  

       Γ2. Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου 

χρόνου      

 259.052,62 €   

       Γ3. Αποδοχές έκτακτου προσωπικού  10.433,90 €  

       Γ4. Εργοδοτικές εισφορές και παρεπόμενες παροχές 116.049,87 € 

       Γ5. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 1.263,18 € 

 

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων 

(δηλαδή των λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" - "έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα"-‘‘έσοδα προηγουμένων χρήσεων‘‘ και ‘‘έξοδα προηγουμένων χρήσεων‘‘). Αν τα 

ποσά των λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σημαντικά, κατ' 

εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με 

βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).  

“Έκτακτα και ανόργανα έξοδα”: 

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης  € 66,77 € 

Σύνολο € 66,77 € 

 

“Έκτακτα και ανόργανα έσοδα”: 

Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων  52.164,72 € 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα  € 10.554,41 € 

Σύνολο € 62.719,13 € 

«Έξοδα προηγούμενων χρήσεων» : 

Αμοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων € 923,40 € 

Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων  2.058,61 € 

Επιστροφές αχρεωσθήτως εισπραχθέντων 

λοιπών εσόδων 
€ 2.199,50 € 

Σύνολο € 5.181,51 € 

«Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» : 
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Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων € 32.455,08 € 

Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων € 1.300,00 € 

Σύνολο € 33.755,08 € 

 «Έκτακτες ζημιές» : 

Ζημίες από διαγραφή ανεπίδεκτων εισπράξεων 

απαιτήσεις 
€ 5.764,95 € 

Σύνολο € 5.764,95 € 

«Έκτακτα κέρδη» : 

Παραίτηση προμηθευτή από αξίωσή του € 2.813,01 € 

Σύνολο € 2.813,01 € 

 

§ 13. Λοιπές πληροφορίες 

Δεν υπάρχουν. 
 

Συν/να: ένας πίνακας μεταβολών παγίων 

Παπάγου, 29 Νοεμβρίου 2019 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Προϊστάμενος  Δ/νσης 

του Δ.Ο.Π.Α.Π. 

Ο Λογιστής Ο Προϊστάμενος 

Οικονομικών Υπηρεσιών  
  

 

  

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                     

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του ΔΟΠΑΠ, έτους 2015, βάσει της 

διπλογραφικής μεθόδου, οι οποίες αποτελούνται από: 

- Τον Ισολογισμό της Χρήσεως. 

- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

- Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της Χρήσεως. 

- Την παρούσα έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού συμβουλίου. 

- Και το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 74/2019 
 
 

                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μιχάλης Υφαντής 

 Μιχάλης Χατζής 

 Κατερίνα Γκούμα 

 Ιωάννης Κρασσάς 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη 

 Γεωργία Γεωργακοπούλου 

 Έλενα – Νατάσα Καΐτσα 

 Νίκος Στάππας 

 Ιωάννης Μελέας 

 Πέτρος Παπαλέξης 

 Αλκιβιάδης Πράπας 
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