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Συμβουλίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η

Αριθ. Απόφασης: 53/2018
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού
(Περικλέους 55), την 27η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 907/22-6-2018
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 πέντε (5) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της
συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Δημήτρης Οικονόμου
Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Σταματία Ζούλια
Ευστάθιος Κίντζιος
Κων/νος Κώτσης
Αχιλλέας Μελισσάρης
Θεόδωρος Γκλεζάκος
Χρήστος Πετράκης (αναπλ. κου
Τράκα
Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου
Τσουροπλή)
Αριστείδης Πανταζόπουλος (αναπλ.
κου Σκουφίτσα)
Θεοδώρα Σκαλτσά (αναπλ. κας
Ζαμπούκου)
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου
Νικολούδη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μιχάλης Τράκας
Θανάσης Χαρακτινιώτης
Γιώργος Τσουροπλής
Βασίλης Σκουφίτσας
Δέσποινα Ζαμπούκου
Γρηγόρης Βαραδίνης
Παναγιώτης Νικολούδης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προσήλθε ο κος Χατζής
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Θέμα 2ο: Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 1790/30-12-2016
σύμβασης με τίτλο «παροχή υπηρεσίας ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης
2011, 2012 και 2013 του ΔΟΠΑΠ»
Ο Προϊστάμενος Διοικητικού/Οικονομικού κος Γιωτόπουλος Χρήστος, εισηγούμενος το
θέμα αναφέρει τα κάτωθι:
Ο ΔΟΠΑΠ έλαβε το υπ’ αριθ. πρωτ. 904/22-06-2018 αίτημα τροποποίησης της υπ’ αριθ.
πρωτ. 1790/30-12-2016 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 17SYMV005799317 2017-02-14) με τίτλο «Παροχή
Υπηρεσίας Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2011, 2012 & 2013» με την εταιρεία
«ΣΟΛ Α.Ε.» και της τροποποίησης αυτής με αριθ. πρωτ. 1880/27-12-2017 (ΑΔΑΜ:
17SYMV002508276 29-12-2017) με λήξη στις 30/06/2018.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω :
1) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1790/30-12-2016 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 17SYMV005799317 2017-02-14)
με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2011, 2012
& 2013» με την εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», άρχουσα την 30/12/2016 και λήγουσα την
30/12/2017.
2) Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΟΠΑΠ 1775/11-12-2017 επιστολή της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.», με
την οποία αιτούνταν την παράταση του χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου
1790/30-12-2016 σύμβασης, διότι δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία ελέγχου
των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2011, 2012 και 2013, χωρίς δική της
υπαιτιότητα, καθόσον δεν είχαν συνταχθεί μέχρι 10/10/2017 οι οικονομικές
καταστάσεις των χρήσεων 2011, 2012 & 2013,
3) Την

υπ’

αριθ.

98/2017-20/12/2017

Απόφαση

Δ.Σ.

ΔΟΠΑΠ,

με

την

οποία

αποφασίστηκε, όπως παραταθεί η χρονική ισχύς της 1790/30-12-2016 σύμβασης, κατά
έξι (6) μήνες, βάσει της διάταξης του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 (περί διάρκειας
σύμβασης παροχής υπηρεσιών), ήτοι από 31/12/2017 έως και 30/6/2018.
4) Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΟΠΑΠ 1880/27-12/2017 τροποποίηση της 1790/30-12-2016
σύμβασης, ως προς το χρόνο ισχύς της.
5) Την υπ’ αριθ. 13/2018-31/01/2018 (ΑΔΑ : Ω9ΕΙΟΛΥΡ-Ε1Σ) Απόφαση Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ, με
την οποία αποφασίστηκε, η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του ΔΟΠΑΠ
έτους 2011, βάσει της Διπλογραφικής μεθόδου.
6) Την υπ’ αριθ. 58/2018-21/02/2018 (ΑΔΑ : Ω9ΕΞΩΞ1-ΜΩΤ) Απόφαση Δ.Σ. Δήμου
Παπάγου Χολαργού, με την οποία αποφασίστηκε, η έγκριση των Οικονομικών
Καταστάσεων του ΔΟΠΑΠ έτους 2011, βάσει της Διπλογραφικής μεθόδου.
7) Το Επιτροπικό Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής με αριθμό 6 σειράς Β σύμφωνα με το
οποίο εξοφλήθηκε, προς τη ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτών Λογιστών η παροχή υπηρεσίας
ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 του ΔΟΠΑΠ, συνολικού ποσού
2.650,00 €.
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΟΠΑΠ 904/22-06-2018 επιστολή της εταιρείας
«ΣΟΛ Α.Ε.», με την οποία αιτείται παράταση του χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου
1790/30-12-2016 μεταξύ μας σύμβασης και της υπ΄ αριθ. 1880/27-12-2017 τροποποίησης
αυτής ως προς τη χρονική της διάρκεια, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία
ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2012 και 2013, χωρίς δική της
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υπαιτιότητα, καθόσον δεν έχουν συνταχθεί μέχρι και σήμερα οι οικονομικές καταστάσεις
των χρήσεων 2012 & 2013 , προτείνεται όπως παραταθεί η χρονική ισχύς της κατά τρείς (3)
μήνες, βάσει της διάταξης του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 (περί διάρκειας σύμβασης
παροχής υπηρεσιών), ήτοι από 1/07/2018 έως και 30/9/2018.
Ο λόγος μη σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο
γεγονός ότι ο ΔΟΠΑΠ δεν διέθετε μηχανογραφημένο σύστημα.
Η τροποποίηση αφορά μόνο στη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
Όλοι οι υπόλοιποι όροι της αρχικής σύμβασης παραμένουν ως έχουν.
Η δαπάνη θα καλυφτεί από τον Κ.Α. 10-6142.0001 «δαπάνη για έλεγχο από ορκωτούς
λογιστές», ο οποίος έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους.2018.

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία δώδεκα (12) υπέρ και ένα (1) κατά (κος Γκλεζάκος), εγκρίνει την
παράταση του χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 487/2-4-2018 σύμβασης με τίτλο «παροχή
υπηρεσίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 του ΔΟΠΑΠ»
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 53/2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη
Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Σταματία Ζούλια
Ευστάθιος Κίντζιος
Κων/νος Κώτσης
Αχιλλέας Μελισσάρης
Θεόδωρος Γκλεζάκος
Χρήστος Πετράκης
Κυριακή Κουμπούρου
Αριστείδης Πανταζόπουλος
Θεοδώρα Σκαλτσά
Χρήστος Γιωτόπουλος

