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Απόσπασμα
Από το Πρακτικό Νο: 19/2018
Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η

Αριθ. Απόφασης: 86/2018
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου –
Χολαργού (Περικλέους 55), την 11η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 π.μ.
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού,
ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1418/5-10-2018 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

Δημήτρης Οικονόμου
Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Σταματία Ζούλια
Ευστάθιος Κίντζιος
Κων/νος Κώτσης
Θεόδωρος Γκλεζάκος
Γρηγόρης Βαραδίνης
Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου
9.
Τσουροπλή)
Αριστείδης Πανταζόπουλος (αναπλ.
10.
κου Σκουφίτσα)
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου
11.
Νικολούδη)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΠΟΝΤΕΣ

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

Μιχάλης Τράκας
Θανάσης Χαρακτινιώτης
Γιώργος Τσουροπλής
Βασίλης Σκουφίτσας
Δέσποινα Ζαμπούκου
Αχιλλέας Μελισσάρης
Παναγιώτης Νικολούδης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν της η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη,
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης
Θέμα 6ο : Έγκριση παραγραφής πιστωτικών υπολοίπων
Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγείται ότι:

ΑΔΑ: ΨΥΛΣΟΛΥΡ-0ΨΗ
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΟΠΑΠ 1368/26-09-2018 έγγραφό της η εταιρεία A. K.
Accunting & K(c)onsulting E.E. στην οποία έχει ανατεθεί η σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων του ΔΟΠΑΠ χρήσης οικονομικού έτους 2014, ζητάει διευκρινήσεις επί
πιστωτικών υπολοίπων που περιλαμβάνονται στην απογραφή έναρξης της
17/05/2011 του ΔΟΠΑΠ αναφέροντας τα εξής:
«Μετά από έλεγχο που κάναμε στα πιστωτικά υπόλοιπα που εμφανίζονται στις
καρτέλες του Οργανισμού από τις 17/05/2011 έως και τις 31/12/2014 και στους
Ισολογισμούς των ετών 2011, 2012 και 2013 διαπιστώσαμε ότι οι οφειλές που
αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και οι οποίες περιλαμβάνονται τόσο στην υπ’
αριθ. 61/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση εισήγησης
της επιτροπής απογραφής του Δ.Ο.Π.Α.Π.» (ΑΔΑ : 4576ΟΛΥΡ-ΘΥΣ) όσο και στον
Ισολογισμό Έναρξης της 17/05/2011 (ο οποίος σε μεγάλο βαθμό στηρίχθηκε στην υπ’
αριθ. 61/2011 απόφαση) συνολικού ύψους 40.018,95 € παραμένουν ανεξόφλητες.
Αναλυτικά :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.942,50 € που αφορά την αποζημίωση Β’ εξαμήνου του 2010 των μελών Δ.Σ. του Δ.Α.Ο.Π.
1.600,00 € (5 επί 300,00 €) που αφορά έξοδα παράστασης του Αντιπροέδρου του Δ.Α.Ο.Χ. για
την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2009
721,68 € (2 επί 360,84 €) που αφορά έξοδα παράστασης του Αντιπροέδρου του Δ.Α.Ο.Χ. για την
περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011
1.936,51 € που αφορά τα έξοδα παράστασης του Προέδρου & του Αντιπροέδρου του Δ.Α.Ο.Π.
(κ.κ. Ρετσίνια Κ. & Φιλιππακόπουλο Κ.) περιόδου Απριλίου – Μαΐου 2011
2.500,00 € που αφορά τις υπερωρίες του προσωπικού του Δ.Α.Ο.Π. περιόδου Απριλίου – Μαΐου
2011
24.975,00 € που αφορά αποδοχές 2011 και παρελθόντων ετών της υπαλλήλου του Δ.Α.Ο.Π. κας
Σβώλου Αικατερίνης
2.500,00 € που αφορά αποδοχές του υπαλλήλου του Δ.Α.Ο.Π. κ. Φωτόπουλου Π. περιόδου
Μαρτίου έως και Μαΐου 2011
3.784,56 € που αφορά αποδοχές της υπαλλήλου του Δ.Α.Ο.Π. κας Χριστοφοράτου Νίκης
(αποδοχές και έξοδα κίνησης)
58,70 € που αφορά έξοδα κίνησης (μετακίνηση εκτός έδρας) έτους 2008 του κ. Λιάκατου
Ευστράτιου
ΣΥΝΟΛΟ :

ΠΟΣΟ
1.942,50 €
1.600,00 €
721,68 €
1.936,51 €
2.500,00 €
24.975,00 €
2.500,00 €
3.784,56 €
58,70 €
40.018,95 €

Ως εκ τούτου παρακαλούμε πολύ όπως ελέγξετε :
α) Αν πληρώθηκαν οι ανωτέρω οφειλές από τις 01/01/2015 μέχρι και σήμερα.
β) Αν είναι καταχωρημένες οι ανωτέρω οφειλές στα λογιστικά βιβλία του
Οργανισμού του 2018 και σε αντίθετη περίπτωση να προβείτε στις κατά νόμο
αρμόδιες ενέργειες».
Κατόπιν ελέγχου της υπηρεσίας στα Λογιστικά Βιβλία του Οργανισμού σε ότι αφορά
τον άνωθεν πίνακα:
διαπιστώθηκε ότι:
Το ποσό των 58,70 €, που αφορά έξοδα κίνησης (μετακίνηση εκτός έδρας) έτους 2008
του κ. Λιάκατου Ευστράτιου, παρά την επισταμένη και διεξοδική αναζήτηση στην
απόφαση 61/2011 (ΑΔΑ: 4576ΟΛΥΡ-ΘΥΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με
θέμα «Έγκριση εισήγησης της επιτροπής απογραφής του Δ.Ο.Π.Α.Π.» δεν βρέθηκε.
Για τα πιστωτικά υπόλοιπα του κάτωθι πίνακα:

ΑΔΑ: ΨΥΛΣΟΛΥΡ-0ΨΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1.942,50 € που αφορά την αποζημίωση Β’ εξαμήνου του 2010 των μελών Δ.Σ. του Δ.Α.Ο.Π.
1.600,00 € (5 επί 300,00 €) που αφορά έξοδα παράστασης του Αντιπροέδρου του Δ.Α.Ο.Χ. για την
περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2009
721,68 € (2 επί 360,84 €) που αφορά έξοδα παράστασης του Αντιπροέδρου του Δ.Α.Ο.Χ. για την
περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2011
1.936,51 € που αφορά τα έξοδα παράστασης του Προέδρου & του Αντιπροέδρου του Δ.Α.Ο.Π. (κ.κ.
Ρετσίνια Κ. & Φιλιππακόπουλο Κ.) περιόδου Απριλίου – Μαΐου 2011
2.500,00 € που αφορά τις υπερωρίες του προσωπικού του Δ.Α.Ο.Π. περιόδου Απριλίου – Μαΐου 2011
24.975,00 € που αφορά αποδοχές 2011 και παρελθόντων ετών της υπαλλήλου του Δ.Α.Ο.Π. κας
Σβώλου Αικατερίνης
2.500,00 € που αφορά αποδοχές του υπαλλήλου του Δ.Α.Ο.Π. κ. Φωτόπουλου Π. περιόδου Μαρτίου
έως και Μαΐου 2011
3.784,56 € που αφορά αποδοχές της υπαλλήλου του Δ.Α.Ο.Π. κας Χριστοφοράτου Νίκης (αποδοχές και
έξοδα κίνησης)
ΣΥΝΟΛΟ :

1.942,50 €
1.600,00 €
721,68 €
1.936,51 €
2.500,00 €
24.975,00 €
2.500,00 €
3.784,56 €
39.960,25 €

διαπιστώθηκαν τα εξής:
α) οι ανωτέρω οφειλές δεν έχουν πληρωθεί από τις 01/01/2015 έως και σήμερα.
β) δεν είναι καταχωρημένες στα λογιστικά βιβλία του Οργανισμού για το οικονομικό
έτος 2018.
γ) ουδέποτε έγινε όχληση προς το Ν.Π. για την αποπληρωμή αυτών.
Συνεπώς και επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος αξίωσης πληρωμής αυτών (τρία έτη από
το έτος αναφοράς), προτείνεται προς το Δ.Σ. όπως εγκριθεί η παραγραφή αυτών.
Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραγραφή πιστωτικών υπολοίπων, σύμφωνα με την ως άνω
εισήγηση.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 86/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη
Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Σταματία Ζούλια
Ευστάθιος Κίντζιος
Κων/νος Κώτσης
Θεόδωρος Γκλεζάκος
Γρηγόρης Βαραδίνης
Κυριακή Κουμπούρου
Αριστείδης Πανταζόπουλος
Χρήστος Γιωτόπουλος

