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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 
(Περικλέους 55), την 23η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1067/18-7-2018 
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 δέκα (10) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης, της εμφαίνεται παρακάτω: 

 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Γιώργος Τσουροπλής 
2. Μαρία Δημητριάδου 2. Σταματία Ζούλια 
3. Μιχάλης Χατζής 3. Δέσποινα Ζαμπούκου 
4. Μιχάλης Τράκας 4. Αχιλλέας Μελισσάρης 
5. Θανάσης Χαρακτινιώτης 5. Παναγιώτης Νικολούδης 
6. Ευστάθιος Κίντζιος   
7. Κων/νος Κώτσης   
8. Βασίλης Σκουφίτσας   
9. Γρηγόρης Βαραδίνης   
10. Θεόδωρος Γκλεζάκος   

11. 
Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου 
Τσουροπλή) 

  

12. 
Πέτρος Παπαλέξης (αναπλ. κας 
Ζούλια) 

  

13. 
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου 
Νικολούδη) 

  
 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για την 
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 
 

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, 
χρήσης 2013, από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή 
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1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

2. 3η διαχειριστική χρήση (01.01.2013 – 31.12.2013)  
 
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

       Το 2013 αποτέλεσε το 3ο 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 2013 είναι η τρίτη (3η) κατά την οποία εφαρμόστηκε το Διπλογραφικό Λογιστικό 
Σύστημα.  

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισε ο φορέας κατά την εφαρμογή της 
διπλογραφικής μεθόδου στο 2013 έγκεινται στα ακόλουθα : 

• Το 2013 η οικονομική λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. διενεργούνταν χειρόγραφα καθώς ο 
Οργανισμός δεν διέθετε μηχανογραφικό σύστημα με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η 
καταχώριση περισσότερων από τεσσάρων χιλιάδων (4.000) εγγραφών  

• 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 

• Μέχρι και τον Απρίλιο του 2013 ο Οργανισμός ΔΕΝ είχε ενταχθεί στην Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών (Ε.Α.Π.) για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού και των 
μελών της διοίκησης     

 
 
 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
2.1. Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2013 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 2013 και η οποία κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί καθώς : 
α) Το 2013 αποτέλεσε το 3ο έτος εφαρμογής του διπλογραφικού 
β) Η εφαρμογή του διπλογραφικού (και κατ’ επέκταση η σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων) πραγματοποιήθηκε μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος 
γ) Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν διέθετε μηχανογράφηση αλλά ούτε και πλήρως μηχανογραφημένο 
αρχείο 
   

ΑΔΑ: 6ΝΑΦΟΛΥΡ-ΟΥΙ



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 
2013 : 
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. 
 
2.2.β. Επισημάνσεις : 
Οι κυριότερες επισημάνσεις επί των εσόδων του Δ.Ο.Π.Α.Π. για την περίοδο 01/01/2013 – 
31/12/2013 είναι οι κάτωθι : 

1. Έχουν εκδοθεί εβδομήντα (70) γραμμάτια είσπραξης μηδενικά  
2. Σε αρκετές καταστάσεις που συνοδεύουν γραμμάτια είσπραξης αντί ποσού 

είσπραξης στην απόδειξη αναγράφεται η ένδειξη ΔΩΡΕΑΝ χωρίς να μνημονεύεται η 
απόφαση του Δ.Σ. ή το άρθρο του κανονισμού λειτουργίας βάσει του οποίου 
πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση του χώρου  

3. Λόγω της έλλειψης ενός αριθμού παραστατικών εσόδων (αποδείξεων, τιμολογίων 
κ.α.) από το αρχείο του Οργανισμού δεν μπόρεσε να διασφαλιστεί το γεγονός ότι στα 
βιβλία του διπλογραφικού (και κατ’ επέκταση στις παρούσες οικονομικές 
καταστάσεις) καταχωρήθηκε το σύνολο των αποδείξεων που είχε εκδώσει ο 
Οργανισμός το 2013 αλλά ακολουθήθηκε η παραδοχή ότι τα γραμμάτια είσπραξης 
περιλαμβάνουν το σύνολο των αποδείξεων που εκδόθηκαν από τον ΔΟΠΑΠ το 2013 

4. Το Ν.Π.Δ.Δ. δεν προέβη στην σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων για την είσπραξη 
των εσόδων του με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η βεβαίωση και κυρίως η 
είσπραξη ολόκληρης της φορολογητέας ύλης  

 
 
 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
 Τα συνολικά  έσοδα του νομικού προσώπου της χρήσεως 2013 ανήλθαν στο ποσό 
των 948.435,87 € και αναλύονται ως ακολούθως :  

 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ 

2013 

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

73 
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα, μισθώματα και παροχή 
υπηρεσιών 

» 251.162,38 € 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες » 684.798,53 € 
75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές » 100,00 € 
76 Έσοδα κεφαλαίων » 3.734,88 € 

  Σύνολο Οργανικών εσόδων » 939.795,79 € 
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81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 8.451,98 € 
  Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εσόδων » 8.451,98 € 

82.07 Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων » 0,00 € 
82.03 Έσοδα από δωρεές, Κληρονομίες, κληροδοσίες   188,10 € 

  Σύνολο εσόδων προηγούμενων χρήσεων » 188,10 € 
  Γενικό Σύνολο » 948.435,87 € 

 
3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
 Τα συνολικά  έσοδα του νομικού προσώπου της χρήσεως 2013 ύψους 948.435,87 € 
εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2012 κατά 189.376,50 €. 
Αναλυτικά :  

 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ 2013 2012 Διαφορά 

72 
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-
προσαυξήσεις 

Ευρώ 0,00 € 288,06 € -288,06 € 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα, 
μισθώματα και παροχή υπηρεσιών 

» 251.162,38 € 269.811,82 € -18.649,44 € 

74 
Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές 
δαπάνες » 684.798,53 € 765.331,95 € -80.533,42 € 

75 
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από 
δωρεές 

» 100,00 € 342,00 € -242,00 € 

76 Έσοδα κεφαλαίων » 3.734,88 € 4.928,21 € -1.193,33 € 
  Σύνολο Οργανικών εσόδων » 939.795,79 € 1.040.702,04 € -100.906,25 € 

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα » 8.451,98 € 692,18 € 7.759,80 € 

  
Σύνολο έκτακτων και ανόργανων 
εσόδων » 8.451,98 € 692,18 € 7.759,80 € 

82.07 
Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) 
καταβληθέντων 

» 0,00 € 1.729,90 € -1.729,90 € 

82.03 
Έσοδα από δωρεές, Κληρονομίες, 
κληροδοσίες 

  188,10 € 0,00 € 188,10 € 

  Σύνολο εσόδων προηγούμενων χρήσεων » 188,10 € 1.729,90 € -1.541,80 € 
  Γενικό Σύνολο » 948.435,87 € 1.043.124,12 € -189.376,50 € 

 
 
 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 
 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2013 έχει ως εξής : 
 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 2013 

25 Αναλώσιμα Υλικά  Ευρώ 
                              -   
€  

Σύνολο αναλώσεων χρήσης  »                               -   
€  

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού »              755.644,37 €  

61 
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και 
τρίτων 

»                31.779,48 €  
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62 Παροχές τρίτων »                81.333,00 €  
63 Φόροι – τέλη »                  7.494,23 €  
64 Διάφορα έξοδα »                20.511,98 €  

65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως » 
                       65,94 
€  

66 Αποσβέσεις παγίων »                53.674,39 €  
 Σύνολο Οργανικών εξόδων »              950.503,39 €  

81.00. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα » 
                     987,00 
€  

Σύνολο Έκτακτων και ανόργανων εξόδων »                      987,00 
€  

82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων »                25.391,94 €  
 Σύνολο εξόδων προηγούμενων χρήσεων »                25.391,94 €  
 Γενικό Σύνολο »              976.882,33 €  

 
5. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Τα συνολικά έξοδα του νομικού προσώπου της χρήσεως 2013 ύψους 976.882,33 € 
παρουσιάζονται μειωμένα κατά 232.683,02 € σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2012. 
Αναλυτικά : 
 

ΛΟΓ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 2013 2012  ΔΙΑΦΟΡΑ  

25 Αναλώσιμα Υλικά  Ευρώ 
                        -   
€  

                 -   €  
                  -   

€  

Σύνολο αναλώσεων χρήσης  »                         -   
€                   -   €                    -   

€  
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού »        755.644,37 €  905.811,47 € -150.167,10 €  

61 
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και 
τρίτων 

»          31.779,48 €  54.529,14 € -  22.749,66 €  

62 Παροχές τρίτων »          81.333,00 €  83.373,02 € -    2.040,02 €  
63 Φόροι – τέλη »            7.494,23 €  20.356,76 € -  12.862,53 €  
64 Διάφορα έξοδα »          20.511,98 €  77.643,26 € -  57.131,28 €  

65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως »                 65,94 €  19,80 € 
           46,14 

€  
66 Αποσβέσεις παγίων »         53.674,39 €  50.307,25 €      3.367,14 €  

 Σύνολο Οργανικών εξόδων »       950.503,39 €  1.192.040,70 € -241.537,31 €  
81.00. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα »              987,00 €  202,36 €         784,64 €  

Σύνολο Έκτακτων και ανόργανων εξόδων »              987,00 €  202,36 €          784,64 
€  

82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων »        25.391,94 €  17.322,29 €      8.069,65 €  
 Σύνολο εξόδων προηγούμενων χρήσεων »        25.391,94 €  17.322,29 €      8.069,65 €  
 Γενικό Σύνολο »      976.882,33 €  1.209.565,35 € -232.683,02 €  

 
 
 
          6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 950.503,39 Ευρώ. 
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Από το ανωτέρω ποσό οι παραγωγικές δαπάνες ανήλθαν στο ύψος των 732.958,21 Ευρώ, τα 
έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Νομικού Προσώπου ανήλθαν στο ποσό των 217.479,24 
Ευρώ, τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 65,94 Ευρώ. Αν στα ανωτέρω 
ποσά προσθέσουμε τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ύψους 987,00 Ευρώ και τα έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων ύψους 25.391,94 Ευρώ το άθροισμα μας δίνει τα συνολικά έξοδα 
της χρήσης του 2013 που ανέρχονται στο ποσό των 976.882,33 Ευρώ.  
 Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2013 ποσού 948.435,87 Ευρώ 
μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2013 ποσού 976.882,33 Ευρώ αποτελεί το λογιστικό 
έλλειμμα της χρήσεως 2013 το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 28.446,46 Ευρώ.   
 
Διευκρινήσεις για τον υπολογισμό του διοικητικού κόστους των λοιπών μη 
προσδιοριστικών εξόδων : 
Για την διάκριση του κόστους της μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού (με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) λάβαμε υπόψη μας τις 
μισθοδοτικές καταστάσεις του Δεκεμβρίου του 2013 τόσο για το προσωπικό με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου όσο και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου  
 

7. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

   Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του νομικού προσώπου της 31.12.2013 τα 
ενσώματα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 1.510.128,57 Ευρώ και αφαιρουμένων 
των σωρευμένων αποσβέσεων ύψους 169.651,55 Ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται 
στο ποσό των 1.340.477,02 Ευρώ. 
Αναλυτικά τα κυριότερα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν εντός του 
2013 είναι τα ακόλουθα : 
 

Λογ. 14 Έπιπλα, και λοιπός εξοπλισμός 
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

 

Μηχανήματα σκορ Full Arm 01/T               2      632,00 €  

Εκτυλιχτήρες millenium 2      430,90 €  

 
            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 353.181,07 € Ευρώ και περιλαμβάνει : 
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9.1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 67.028,00 € 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’ αριθ. 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.  
 
9.2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 286.153,07 € που αναλύονται ως ακολούθως :  
9.2.1. Υποχρεώσεις σε προσωπικό ύψους 56.608,93 € : 

• Ποσό 39.559,11 € 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 

• Ποσό 1.501,18 € που αφορά υποχρεώσεις σε προσωπικό (καθαρό πληρωτέο 
προσωπικού) βάσει μισθοδοτικών καταστάσεων που εκδόθηκαν εντός του 2012 αλλά 
παρέμειναν ανεξόφλητες μέχρι και τις 31/12/2013.  

• Ποσό 15.548,63 € που αφορά υποχρεώσεις σε προσωπικό (καθαρό πληρωτέο 
προσωπικού) βάσει μισθοδοτικών καταστάσεων που εκδόθηκαν εντός του 2013 αλλά 
παρέμειναν ανεξόφλητες μέχρι και τις 31/12/2013.  

Αναλυτικά : 
 

Ημερ/ναι 
έκδοσης Αιτιολογία 

Καθαρό 
πληρωτέο Παρατηρήσεις 

Απλήρωτες μισθοδοσίες προ της 17/05/2011 : 39.559,11 €   

13-Μαρ-12 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔ. ΑΦΟΡΑΤΟ ΧΕΠ 47 ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11/29-05-12 ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΛ. ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

280,99 € 
ΧΕΠ 47/2012 (Πληρώνεται το 
2013) 

28-Νοε-13 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 7.626,45 € ΧΕΠ 245/2013 
27-Νοε-13 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 70,43 € ΧΕΠ 246/2013 
31-Δεκ-13 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΟΠΑΠ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 187,82 € ΧΕΠ 288/2013 
27-Δεκ-13 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 6.908,66 € ΧΕΠ 1/2014 
31-Δεκ-13 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 12/11/2013-31/12/2013 305,90 € ΧΕΠ 271 
13-Δεκ-13 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΕΠ 3/2014 302,87 € ΧΕΠ 3/2014 

12-Δεκ-13 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ 14/2/2013-12/11/2013 ΧΕΠ 233 

148,25 € ΧΕΠ 233/2013 

28-Φεβ-13 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 -2,00 € 
Πληρωμή περισσότερο κατά 
το ποσό των (ΧΕΠ 30/2013) 

27-Φεβ-13 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 0,25 € 
Πληρωμή λιγότερο κατά το 
ποσό των 0,25 € (ΧΕΠ 31/2013) 

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
2011 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΕ ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΚΩΝΝΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΟΠΑΠ 

1,64 € 
ΧΕΠ 13/2012 (Πληρωμή 
λιγότερο κατά το ποσό των 
1,64 €) 

ΑΦΟΡΑ ΤΟ 
2011 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ Α ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

0,56 € 
ΧΕΠ 2/2012 (Πληρωμή 
λιγότερο κατά το ποσό των 
0,56 €) 

30-Ιαν-12 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΠΑΠ 

1.217,99 € 
ΧΕΠ 22/2012 (Πληρωμή 
λιγότερο κατά το ποσό των 
1.217,99 €) 

Σύνολο : 56.608,92 €  
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9.2.2. Υποχρεώσεις σε προμηθευτές ύψους 204.319,54 € εκ των οποίων : 
• Ποσό 9.504,95 € αφορά υποχρέωση σε προμηθευτές του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Α.Ο.Χ.» οι 

οποίοι είχαν εξοφληθεί πριν την σύσταση του ΔΟΠΑΠ (17/05/2011) χωρίς την έκδοση 
ή/και την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής  

• Ποσό 147.704,05 € αφορά υποχρεώσεις σε προμηθευτές που έχουν κινηθεί δικαστικά 
εναντίον του Δ.Ο.Π.Α.Π. 

9.2.3. Υποχρεώσεις σε φόρους και τέλη (Δ.Ο.Υ., ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία) 
ύψους 25.224,60 €, εκ των οποίων :  

- Ποσό 2.417,43 € αφορά υποχρεώσεις από εισπράξεις για λογαριασμό του Δημοσίου 
και τρίτων 

- Ποσό 6.908,09 € αφορά υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 
- Ποσό 15.077,19 € αφορά υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία εκ των οποίων οι 

12.415,02 € αφορούν υποχρεώσεις στο ΙΚΑ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί 
ότι :  

o υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ανωτέρω ποσό και σε εκείνο που προκύπτει 
από την οικονομική καρτέλα του Δ.Ο.Π.Α.Π. στο ΙΚΑ η οποία θα πρέπει να 
διερευνηθεί  

Παρατήρηση : Καθώς δεν παραδόθηκαν (ενώ ζητήθηκαν) αναλυτικές καταστάσεις με τις 
υποχρεώσεις του Οργανισμού στις 31/12/2013, δεν κατέστει εφικτό να πραγματοποιηθεί 
αντιπαραβολή ανάμεσα στις υποχρεώσεις που αναφέρει ο Ισολογισμός στις 31/12/2013 και 
σε εκείνες που μεταφέρθηκαν στο 2014 σε Κ.Α.Δ. παρελθόντων οικονομικών ετών (Κ.Α.Δ. 
81). 
 
9.3. Το σύνολο των απαιτήσεων του νομικού προσώπου ανέρχεται στο ποσό των 125.974,27 
€ Ευρώ εκ των οποίων οι 116.474,27 € μεταφέρονται από την απογραφή έναρξης.  
 

10. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 

           Τα διαθέσιμα του Νομικού Προσώπου 31/12/2013 αναλύονται σε καταθέσεις όψεως 
στην Τράπεζα Alpha και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 
129.088,92 Ευρώ και σε μετρητά ποσού 3.165,29 Ευρώ.  

 
Περιγραφή (δραστηριότητα) Αριθμός λογαριασμού Ποσό 
Ταμιακά διαθέσιμα - 3.165,29 € 
Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων 

Πρώην ΠΟΚΕΠΑ 10.283.11 € 

Τράπεζα Alpha 844.00.2001.000028 101.360.19 € 
Τράπεζα Alpha 844.00.2001.000010 17.432.35 € 
Τράπεζα Alpha 244.00.2320.000366 13,27 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ : 132.254,21 € 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 148/04-02-2014 «πρωτόκολλο κλεισίματος 
οικονομικού έτους 2013» και την υπ’ αριθ. 24/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
αναφορικά με την έγκριση του απολογισμού του ΔΟΠΑΠ οικονομικού έτους 2013, το 
χρηματικό υπόλοιπο του Οργανισμού στις 31/12/2013 ανήλθε στο ύψος των 129.506,47 €. 
Κατά συνέπεια προκύπτει διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο λογιστικό και στην γενική 
λογιστική αιτιολογείται, εν μέρει, από το γεγονός ότι στο ποσό του χρηματικού υπολοίπου 
δεν είχαν υπολογιστεί : 
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• Ποσό 1.315,49 € που αφορά το υπόλοιπο του λογαριασμού που τηρούσε το πρώην 
ΠΟΚΕΠΑ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων την 01/01/2014  

• Ποσό 13,27 € που αφορά το υπόλοιπο του λογαριασμού που τηρούσε ο πρώην ΔΑΟΧ 
στην τράπεζα Alpha 

 
11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

 
Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του 2013 πραγματοποιήθηκε η 
εμφάνιση των κάτωθι υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν προ της 17/05/2011 

• Ποσό 43.879,14 € που αφορά ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ν.Π.Δ.Δ. στην 
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. από το υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 38560/26-
09-2013 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών (ΑΔΑ : ΒΛ9ΑΝ-
611). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ν.Π.Δ.Δ. στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. 
Α.Ε. διακρίνονται στις κατωτέρω χρονικές περιόδους (ανάλογα με το πότε κατέστησαν 
ληξιπρόθεσμες): 

• Έως 31/12/2011 :                                  50.618,00 € 
• Από 01/01/2012 έως 31/12/2012 :      12.289,92 € 
• Από 01/01/2013 έως 31/07/2013 :        4.570,04 € 

Λόγο αδυναμίας του Δ.Ο.Π.Α.Π. να προσδιορίσει το ποσό της οφειλής προς την ΕΥΔΑΠ 
προ της 17/05/2011 ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε με την κάτωθι παραδοχή : 
Μηνιαία Κατανάλωση 2012 : 12.899,92 € / 12 = 1.024,16 € 
Μηνιαία Κατανάλωση 2013 :   4.570,08 € /   7 =    652,87 € 
Μέσος όρος μηνιαίας κατανάλωσης 838,51 € 
Κατανάλωση για διάστημα από 17/05/2011–31/12/2011 : 838,51 € επί 7,5 μήνες = 6.288,86 € 
Ληξιπρόθεσμες οφειλές προ της 17/05/2011 : 50.618,00 € - 6.288,86 € = 43.879,14 €  
 

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 

Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε το γεγονός ότι λόγω της έλλειψης 
αριθμού παραστατικού εσόδων (αποδείξεων, τιμολογίων κ.α.) από το αρχείο του 
Οργανισμού δεν μπόρεσε να διασφαλιστεί το γεγονός ότι στα βιβλία του διπλογραφικού 
(και κατ’ επέκταση στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις) καταχωρήθηκε το σύνολο των 
αποδείξεων που είχε εκδώσει ο Οργανισμός το 2013 αλλά ακολουθήθηκε η παραδοχή ότι 

ΑΔΑ: 6ΝΑΦΟΛΥΡ-ΟΥΙ



τα γραμμάτια είσπραξης περιλαμβάνουν το σύνολο των αποδείξεων που εκδόθηκαν από 
τον ΔΟΠΑΠ το 2013. 

 
 

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 3η διαχειριστική χρήση (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013) η οικονομική 
κατάσταση του Νομικού Προσώπου διαμορφώθηκε στα εξής : 
Τα έσοδα της χρήσης του 2013 ανήλθαν στο ύψος των 948.435,87 € ενώ τα έξοδα της χρήσης 
του 2013 ανήλθαν στο ύψος των 976.882,33 €. 
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2013 (948.435,87 Ευρώ) μείον τα 
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2013 (976.882,33 Ευρώ) αποτελεί το λογιστικό έλλειμμα της 
χρήσεως 2013 το οποίο ανέρχεται στο ύψος των 28.446,46 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. 

                                                                                      
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά του Δ.Σ. της 23.07.2018 

Παπάγου, 23.07.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

      Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες είναι αυτή που 

αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 23.07.2018. 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2018 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

                                                    
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 47861 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα-Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 
                            
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ               ΠΑΘΗΤΙΚΟ       

      Ποσά κλειόμενης 
χρήσεως 2013   Ποσά προηγούμενης χρήσεως 

2012         Ποσά 
κλειόμενης 

Ποσά 
προηγούμενης 

Β. ΕΞΟΔΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   Αξία 

κτήσης 
Αποσβέσ
εις 

Αναπόσβεστη 
αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβε

στη αξία Α. ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ   χρήσεως 
2013 χρήσεως 2012 

ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις                         

  1.Γήπεδα-
Οικόπεδα   845.680,0

0 0,00 845.680,00 845.680,00 0,00 845.680,00 
Ι. 
Κεφάλ
αιο 

    1.203.533,11 1.247.412,25 

  
2.Αγροί-Φυτείες, 
Ορυχεία, 
Μεταλλεία 

  0,00 0,00   0,00 0,00       1.203.533,11 1.247.412,25 

  3.Κτίρια και 
τεχνικά έργα   598.610,5

1 
127.703,5

7 470.906,94 598.610,51 79.814,73 518.795,78           

  4.Μηχανήματα   700,21 233,33 466,88 700,21 93,33 606,88 ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και       

  
6.Έπιπλα και 
λοιπός 
εξοπλισμός 

65.137,85 41.714,65 23.423,20 64.054,95 36.069,10 27.985,85 Επιχορηγήσεις επενδύσεων       

      1.510.128
,57 

169.651,5
5 1.340.477,02 1.509.045,67 115.977,16 1.393.068,5

1   3. Δωρεές παγίων   0,16 0,16 

  Σύνολο 
ακιν/σεων   1.510.128

,57 
169.651,5

5 1.340.477,02 1.509.045,67 115.977,16 1.393.068,5
1       0,16 0,16 

                            
                  IV.Αποτελέσματα είς νέο       
                    Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο -28.446,46 -166.441,23 

                    Κέρδη προηγούμενων 
χρήσεων   -149.172,45 17.268,78 

                        -177.618,91 -149.172,45 
Σύνολο 
παγ.ενεργ/κού(ΓΙ+ΓΙΙ+Γ
ΙΙΙ) 

      1.340.477,02     1.393.068,5
1   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV) 1.025.914,36 1.098.239,96 

                            
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ  ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & 

ΕΞΟΔΑ        

ΙΙ.Απαιτήσεις                 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κού 17.506,63 17.506,63 

  
2.Γραμμάτια 
εισπρακτέα-
Χαρτοφυλακίου 

0,00 9.500,00   0,00 9.500,00     2.Λοιπές προβλέψεις   88.046,87 88.046,87 

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

  5. Χρεώστες 
διάφοροι     116.474,2

7     124.778,28             

  Μείον: 
Προβλέψεις     105.442,4

0 11.031,87   105.442,40 19.335,88           

  6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως 
προκαταβολών και πιστώσεων   0,00     150,14 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

                  Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

                    4.Λοιπές μεκροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις   67.028,00 0,00 

                        67.028,00 0,00 
          11.031,87     19.486,02 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.       
IV.Διαθέσιμα                         
  1. Ταμείο       3.165,29     1.146,77   1.Προμηθευτές   204.319,54 255.129,65 

  
3.Καταθέσεις 
όψεως και 
προθεσμίας 

    129.088,92     166.847,96   2α. Επιταγές πληρωτέες   0,00 0,00 

          132.254,21     167.994,73   5.Υποχρεώσεις απο φόρους 
& τέλη   6.908,09 10.623,47 

                    6.Ασφαλ.οργανισμοί   15.899,08 37.684,26 
                    8.Πιστωτές διαφοροι   59.026,36 73.318,42 
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                    Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  286.153,07 376.755,80 
Σύνολο 
κυκλ.ενεργ/κού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ
+ΔΙV) 

    143.286,08     187.480,75   Σύνολο υποχρεώσεων 
(ΓΙ+ΓΙΙ)   353.181,07 376.755,80 

                            
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

            Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ        

  
1. Έσοδα 
χρήσεως 
εισπρακτέα 

    885,83     0,00   2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα   0,00 0,00 

Σύνολο μεταβατικών 
λογαριασμών Ενεργητικού     885,83     0,00   Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών Παθητικού 0,00 0,00 

                    0       
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)   1.484.648,93     1.580.549,2

6 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 1.484.648,93 1.580.549,26 

                            
                            

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013           ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   

                            

        τρέχουσα χρήση 2013   προηγούμενη χρήση 2012       τρέχουσα 
χρήση 2013 

προηγούμενη 
χρήση 2012 

Ι.Αποτελέσματα 
εκμετ/σης                 Καθαρά αποτελέσματα 

χρήσης   -28.446,46 -166.441,23 

  
1.Έσοδα από 
πώληση αγαθών 
και υπηρεσιών 

    251.262,38     270.153,82 (+)ή(-) Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων   -149.172,45 17.268,78 

  
2.Έσοδα από φόρους-
εισφορές-πρόστιμα-
προσαυξήσεις 

  0,00     288,06     Σύνολο -177.618,91 -149.172,45 

  3.Τακτικές επιχορηγήσεις από 
κρατικό προϋπολογισμό   684.798,53     765.331,95   Μείον       

  
Μείον : Κόστος 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

    732.958,21     842.218,81   Φόρος εισοδήματος   0,00 0,00 

    
Μικτά αποτ/τα 
(πλεόνασμα ή έλλειμμα) 
εκμεταλλεύσεως 

203.102,70     193.555,02   Πλεόνασμα σε νέο   -177.618,91 -149.172,45 

  Πλέον : Άλλα 
έσοδα εκμ/σης       0,00     0,00           

  Σύνολο :       203.102,70     193.555,02           
Μείο
ν 

1.Έξοδα 
διοικ.λειτ.     217.479,2

4     347.839,12             

  
3.Έξοδα 
λειτουργίας 
δημ.σχέσεων 

  0,00     1.962,97             

  
4.Κόστος 
υποαπασχόλη
σης 

    0,00 217.479,24   0,00 349.802,09           

  Μερικά 
αποτ.εκμ/σης       -14.376,54     -156.247,07           

Πλέο
ν                       

  4.Πιστωτ.τόκοι & 
συναφή έσοδα   3.734,88     4.928,21             

        3.734,88     4.928,21     Παπάγου   20/07/2018   
Μείο
ν                           

  3.Χρεωστ.τόκοι & 
συναφή έξοδα 65,94 65,94 3.668,94 19,80 19,80 4.908,41   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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    Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή 
ζημιές) εκμ/σης -10.707,60     -151.338,66           

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: έκτακτα 
αποτελέσματα                         

  1.Έκτακτα & 
ανόργ.έσοδα     8.451,98     692,18             

  
3.Έσοδα 
προηγ.χρήσεω
ν 

    188,10     1.729,90     ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ  ΣΤ.  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

Σ ΧΡΗΣΤΟΣ   

  
4.Έσοδα απο 
προβλ.προηγ.χρή
σ. 

  0,00     0,00     ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 
112302       

        8.640,08     2.422,08     ΑΡ. Δ.Α.Τ. : ΑΜ 120027   ΑΡ. Δ.Α.Τ. :    
Μείο
ν                           

  1.Έκτακτα & 
ανόργ.έξοδα   987,00     202,36       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

  2.Έκτακτες 
ζημιές   0,00     0,00               

  
3.Έξοδα 
προηγ.χρήσεω
ν 

  25.391,94     17.322,29               

  4.Προβλέψεις 
γιά εκτ.κινδ.   0,00 26.378,94 -17.738,86 0,00 17.524,65 -15.102,57           

      
Οργανικά & έκτακτα 
αποτ/τα (κέρδη ή 
ζημιές) 

-28.446,46 Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα 
(κέρδη ή ζημιές) -166.441,23   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

                            
Μείο
ν                   ΑΡ. Δ.Α.Τ. :    ΑΡ. Δ.Α.Τ. :    

  
Σύνολο 
αποσβ.πάγιων 
στοιχείων 

  53.674,39     50.307,25             

  
Μείον :οι από 
αυτές ενσωμα.στο 
λειτ.κόστος 

  53.674,39 0,00   50.307,25 0,00           

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) 
ΧΡΗΣΕΩΣ -28.446,46     -166.441,23           
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του  Ν.Π.Δ.Δ. 

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

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ.«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ», οι οποίες 
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς 
και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας  οι συνημμένες 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 31η Δεκεμβρίου 2013, τη χρηματοοικονομική του επίδοση  για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις  του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"  

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο 
έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται 
να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των 
χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις  οικονομικές καταστάσεις. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις 
οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος 
από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων 
εσωτερικού ελέγχου. Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι 
με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Δήμου. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το 
περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές 
και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς 
και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο σημειώνουμε ότι κατά τη γνώμη 
μας το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31/12/2013.  

 

                                    
Αθήνα, 20 Ιουλίου 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 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

(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. 
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Συμμετοχές και χρεόγραφα. 
Δεν υπάρχουν. 
 
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 
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τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις 
πάγιων στοιχείων. 

Δεν υπάρχουν. 

(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. 
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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 κλπ που δεν εμφανίζονται 
στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και 
οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις. 

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. 
ΔΕΝ καταβλήθηκαν αμοιβές  
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(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 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 

2013 

Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις Ευρώ 288,06 € 
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα, μισθώματα και παροχή 
υπηρεσιών 

» 269.811,82 € 

Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες » 765.331,95 € 
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές » 342,00 € 
Έσοδα κεφαλαίων » 4.928,21 € 

 

(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 20 
Αορίστου 20 
Ορισμένου χρόνου 3 
Γ) Αμοιβές - έξοδα προσωπικού  
       Γ1. Αποδοχές μόνιμου προσωπικού  371.603,99 €  
       Γ2. Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου       283.906,11 €   
       Γ3. Αποδοχές έκτακτου προσωπικού  58.077,85 €  
       Γ4. Εργοδοτικές εισφορές και παρεπόμενες παροχές 188.776,57 € 
       Γ5. Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 805,08 € 

 
(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).  
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“Έκτακτα και ανόργανα έξοδα”: 
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης  € 152,31 € 
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 
χρήσης € 50,05 € 

Σύνολο € 202,36 € 
 
“Έκτακτα και ανόργανα έξοδα”: 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα  € 692,18 € 
Σύνολο € 692,18 € 

 
«Έξοδα προηγούμενων χρήσεων» : 

Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων 
χρήσεων  € 5.833,70 € 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων 
ετών € 2.915,09 € 

Αμοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων € 4.378,17 € 
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (Π.Ο.Ε.) € 2.522,33 € 
Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών 
εσόδων € 1.673,00 € 

Σύνολο € 17.322,29 € 
 
«Έσοδα προηγούμενων χρήσεων» : 

Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων 
χρηματικών ποσών  

€ 1.388,70 € 

Επιστροφές εν γένει χρημάτων € 341,20 € 
Σύνολο € 1.729,90 € 

 
§ 13. Λοιπές πληροφορίες. 
Δεν υπάρχουν. 
 
 
Συν/να: ένας πίνακας μεταβολών παγίων 
 
 

Παπάγου  20 Ιούλιου 2018 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Προϊστάμενος της 
Δ/νσης του Δ.Ο.Π.Α.Π. 

Ο Λογιστής Ο Προϊστάμενος 
Οικονομικών Υπηρεσιών  

 
 

   

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΤ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από (8) οκτώ σελίδες, αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων για τις οποίες  χορήγησα με ημερομηνία 20.07.2018 
έκθεση ελέγχου. 
 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2018 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 47861 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

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

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Κατά πλειοψηφία έντεκα (11) υπέρ και δύο (2) κατά (κος Γρηγόρης Βαραδίνης και Θεόδωρος 
Γκλεζάκος), εγκρίνει τις ελεγχόμενες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού χρήσης 2013, 
από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή. 

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 68/2018  
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 
 Μαρία Δημητριάδου 
 Μιχάλης Χατζής 
 Μιχάλης Τράκας 

Δημήτριος Οικονόμου Θανάσης Χαρακτινιώτης 
 Ευστάθιος Κίντζιος 

 Κων/νος Κώτσης 
 Βασίλης Σκουφίτσας 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 
 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Κυριακή Κουμπούρου 
 Πέτρος Παπαλέξης 

 Χρήστος Γιωτόπουλος 
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