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                         Από το Πρακτικό Νο: 2/2018 
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                         Αριθ. Απόφασης:  13/2018 
 

 

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου - Χολαργού 

(Περικλέους 55), την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19.00 συνήλθε σε ειδική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

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

154/26-1-2018 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 οκτώ (8) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, κατά την 

έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Θανάσης Χαρακτινιώτης 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Γιώργος Τσουροπλής 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Σταματία Ζούλια 

4. Μιχάλης Τράκας 4. Κων/νος Κώτσης 

5. Ευστάθιος Κίντζιος 5. Βασίλης Σκουφίτσας 

6. Δέσποινα Ζαμπούκου 6. Αχιλλέας Μελισσάρης 

7. Θεόδωρος Γκλεζάκος 7. Παναγιώτης Νικολούδης 

8. Γρηγόρης Βαραδίνης   

9. 
Πέτρος Παπαλέξης (αναπλ. κας 

Ζούλια) 
  

10. 
Αλέξανδρος Φιλόσοφος (αναπλ. 

κου Κώτση) 
  

11. 
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου 

Νικολούδη) 
  

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, 

για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 

    Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού τμήματος, κος Χρήστος Γιωτόπουλος 

εισηγείται τα κάτωθι: 

   Το 2011 αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης 

καθώς, εκτός των άλλων, αποτέλεσε το 1ο έτος λειτουργίας των νέων «Καλλικρατικών» 
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Περιφερειών, Δήμων και δημοτικών νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου 

δικαίου. Για τον Δ.Ο.Π.Α.Π. το 2011 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αποτέλεσε το έτος 

σύστασης και 1ης λειτουργίας του. Επιπλέον το 2011 αποτελεί το 1ο έτος εφαρμογής της 

διπλογραφικής μεθόδου σε όλα τα νεοσύστατα ή/και υφιστάμενα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. 

ένα εκ των οποίων ήταν και ο Δ.Ο.Π.Α.Π.   

Απολογιστικά κρίνοντας, το εγχείρημα που κλήθηκε να φέρει εις πέρας ο Οργανισμός, 

δεν ήταν εύκολο, ενώ τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά την εφαρμογή 

της διπλογραφικής μεθόδου έγκεινται στα ακόλουθα : 

 Το 2011 η οικονομική λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. διενεργούνταν χειρόγραφα καθώς 

δεν διέθετε μηχανογραφικό σύστημα  

 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   

 Το αρχείο του Ν.Π.Δ.Δ. με τα στοιχεία του 2011 παρουσιάζει πολλές ελλείψεις 

 Στον απολογιστικό πίνακα των εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. δεν πραγματοποιείται 

διάκριση ανάμεσα στην καθαρή αξία των εισπράξεων και στον αναλογούν 

φ.π.α. 

 Στον Οργανισμό δεν τηρούνταν αναλυτικό βιβλίο ταμείου   
  
Με όλα τα ανωτέρω προβλήματα συντάχθηκαν  οι ακόλουθες οικονομικές 

καταστάσεις του Νομικού Προσώπου, για το 2011, οι οποίες ελέγχθηκαν από τους 

ορκωτούς λογιστές, που είχε ορίσει ο Οργανισμός και υποβάλλονται προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο, για έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.  3463/06. 

Συνοπτικά: 

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 1η διαχειριστική χρήση (17 Μαΐου 2011 - 31 Δεκεμβρίου 2011) η οικονομική 

κατάσταση του Νομικού Προσώπου διαμορφώθηκε στα εξής : 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 682.096,93 Ευρώ. 

 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Νομικού Προσώπου ανήλθαν στο ποσό 

των 192.507,03 Ευρώ   

 Τα έσοδα της χρήσης ανήλθαν συνολικά στο ύψος των 699.365,71 € 

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

χρήσεως 2016 αποτελεί το λογιστικό πλεόνασμα της χρήσεως 2011 το οποίο ανέρχεται 

στο ύψος των 17.268,78 Ευρώ.   
 

Αναλυτικά:

ΑΔΑ: Ω9ΕΙΟΛΥΡ-Ε1Σ



Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ης ΧΡΗΣΗΣ 2011 (17.05.2011 - 31.12.2011) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ              Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις               Ι. Κεφάλαιο    1.258.89,10 

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 845.680,00   0,00   845.680,00           

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 
598.610,51   31.925,89   566.684,62 

    
ΙΙ. Διαφορές 
αναπροσαρμογής και 

    

4. Μηχανήματα-Τεχνικές 
εγκαταστάσεις           

    
    Επιχορηγήσεις 
επενδύσεων 

    

    και λοιπός μηχανολογικός 
εξοπλισμός 0,21   0,00   0,21 

    3. Δωρεές παγίων   0,16 

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 34.846,58   33.744,02   1.102,56           

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1.479.137,30   65.669,91   1.413.467,39     V. Αποτελέσματα εις νέο     

  
          

    
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις 
νέο 

  17.268,78 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού          1.413.467,39           

                      

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ               
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
(ΑI+AII+AV) 

  1.276.158,04 

Ι. Αποθέματα                     

4. Υλικά επισκευής - αναλώσιμα                      

    ανταλλακτικά παγίων         0,00           

ΙΙ. Απαιτήσεις               Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

2.Γραμμάτια εισπρακτέα               
1. Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού 

  17.506,63 

   -Χαρτοφυλακίου     9.500,00         2. Λοιπές προβλέψεις   88.046,87 

    Μείον: Προβλέψεις     9.500,00   0,00         105.553,50 

5. Χρεώστες διάφοροι     107.242,40               

    Μείον: Προβλέψεις     105.442,40   1.800,00     Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων   9.504,95     
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

    

          11.304,95     1. Προμηθευτές   294.435,78 

ΙV. Διαθέσιμα               2α. Επιταγές πληρωτέες   14.133,31 

1. Ταμείο         3.560,00     
5. Υποχρεώσεις από φόρους - 
τέλη 

  11.656,03 

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας         326.679,10     6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί   26.604,22 

          330.239,10     11. Πιστωτές διάφοροι   94.566,82 

                    441.396,16 

Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)       341.544,05           

 
              

 
    

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

    

1. Εξοδα επόμενων χρήσεων         68.096,26     2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα   0,00 

                      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)       1.823.107,70     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 

  1.823.107,70 

      
 

        
 

    

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ     ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

31ης Δεκεμβρίου 2011 (17 Μαΐου 2011 - 31 Δεκεμβρίου 2011         Ποσά 

  
Ποσά κλειόμενης 
χρήσεως 2011 

                κλειόμενης 

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως                   χρήσεως 2011 

1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών   181.970,73         
Καθαρά αποτελέσματα 
(έλλειμμα) χρήσεως 

  17.268,78 

3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό 
προϋπολογισμό 

    515.885,48   697.856,21     
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων 
(κερδών) 

    

Μείον: Κόστος πωλήσεων         480.373,87           προηγούμενων χρήσεων   0,00 

Mικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως       217.482,34     Σύνολο   17.268,78 

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως         0,00     ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος   0,00 

Σύνολο         217.482,34     
             2. Μη Ενσωματωμένοι 
στο 

    

ΜΕΙΟΝ :1.Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας 

    192.507,03         
                 λειτουργικό κόστος 
φόροι 

  0,00 

             3.Έξοδα  λειτουργίας δημοσίων σχέσεων   3.703,75   196.210,78     Έλλειμμα εις νέον   17.268,78 

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως       21.271,56           

ΠΛΕΟΝ (ή μείον):                     

             4. Πιστωτικοί τόκοι και  συναφή έσοδα   1.509,50               

             Μείον:                     

             3. Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   245,26   1.264,24           

Ολικά  αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως       22.535,80           

ΙΙ. Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα                     

             1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα     5.037,02               

             3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων   230,00   5.267,02           

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Έλλειμμα)       17.268,78           

ΜΕΙΟΝ:                     

Σύνολο αποσβέσεων παγίων 
στοιχείων 

    32.717,82               

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 32.717,82   0,00           

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ       17.268,78           
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Παπάγου, 31 Ιανουαρίου 2017 

 

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

            Ο Προϊστάμενος Οικονομικού –   
                      Διοικητικού Τμήματος 

        

              

 

          

                 
                 
 

     
              

 
     

              Γιωτόπουλος Χρήστος         

            Οικονόμου Δημήτριος 
Καραγιλάνης Στ. 

Αθανάσιος 
  

    Οικονόμου Στυλιανός 

 
  

      

 
 
 
 
 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του  Ν.Π.Δ.Δ. 

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

 

  
 

          
    

      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

  
 

                    

                      

                      

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 47861 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα-Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων  
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις  
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Ευθύνη του Ελεγκτή  
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης  διασφάλισης για το εάν οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του  ελεγκτή περιλαμβανομένης της 
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων 
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό το 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του 
Νομικού Προσώπου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου 
των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια 
που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.  
Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»  κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2011  και τη χρηματοοικονομική του επίδοση 

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”. 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων  
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω 
οικονομικές καταστάσεις. 
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“ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ” 
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Ν.Π.Δ.Δ.  Δ.Ο.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ” 

ΑΔΑ: Ω9ΕΙΟΛΥΡ-Ε1Σ



 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

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

αριθ. απόφασης 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. 

 (γ) 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.  

 (γ) 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. 

Αφορά προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους από δικαστικές διενέξεις του Ν.Π.Δ.Δ. 

που έρχονται από την απογραφή έναρξης της 17/05/2011 συνολικού ύψους 88.046,87 €. 

(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”. 
 

«Έξοδα επόμενων χρήσεων» 

Περιλαμβάνονται έξοδα επόμενων χρήσεων ύψους 68.096,26 € που αφορούν  

 Ποσό 28.103,45 € αφορά μισθοδοσία προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου μηνός Ιανουαρίου 2012 

 Ποσό 1.389,67 € αφορά μισθοδοσία προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου μηνός Ιανουαρίου 2012 

 Ποσό 2.899,90 € αφορά μισθοδοσία προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου μηνός Ιανουαρίου 2012 

 Ποσό 1.522,09 € αφορά μισθοδοσία προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου μηνός Ιανουαρίου 2012 

 Ποσό 34.181,15 € αφορά μισθοδοσία προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου 

δικαίου μηνός Ιανουαρίου 2012 
 

§ 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. 

ΔΕΝ καταβλήθηκαν αμοιβές  
 

(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. 
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Δεν υπάρχουν 

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

(μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές) 

Δεν δόθηκαν. 
 

§ 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'). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
2011 

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα, μισθώματα και 

παροχή υπηρεσιών 
Ευρώ 181.670,73 € 

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες » 515.885,48 € 

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές » 300,00 € 

Έσοδα κεφαλαίων » 1.509,50 € 
 

(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          
39 

Β) Κατηγορίες προσωπικού  

Μόνιμοι 14 

Αορίστου 19 

Ορισμένου χρόνου 6 

Γ) Αμοιβές - έξοδα προσωπικού  

       Γ1. Αποδοχές μόνιμου προσωπικού  184.453,97 €  

       Γ2. Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου 

χρόνου      

 203.428,99 €   

       Γ3. Αποδοχές έκτακτου προσωπικού  44.468,29 €  

       Γ4. Εργοδοτικές εισφορές και παρεπόμενες παροχές 101.950,49 € 

 

(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  € 5.037,02 € 

Σύνολο € 5.037,02 € 
 

§ 13. Λοιπές πληροφορίες. 
Δεν υπάρχουν. 
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Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Κατά πλειοψηφία εννέα (9) υπέρ και δύο (2) κατά (κος Γκλεζάκος και κος Βαραδίνης), 

εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του ΔΟΠΑΠ, έτους 2011, 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  13/2018 
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Μιχάλης Τράκας 

Δημήτρης Οικονόμου Ευστάθιος Κίντζιος 

 Δέσποινα Ζαμπούκου 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Πέτρος Παπαλέξης 

 Αλέξανδρος Φιλόσοφος 

 Χρήστος Γιωτόπουλος 
 

ΑΔΑ: Ω9ΕΙΟΛΥΡ-Ε1Σ
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