
                            

                          

                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                  Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 8/2022 

                  Συνεδρίασης του Διοικητικού  

              Συμβουλίου                     

                              Αριθ. Απόφασης:  38/2022 

                               

 

     
Την Πέμπτη 7/7/22 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. 1028/1-7-2022 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, η οποία 

πραγματοποιήθηκε διά ζώσης, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), σύμφωνα την υπ’ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/2022 

(ΦΕΚ 3004/τ.Β’/14-6-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  
 

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

ήταν παρόντα επτά (7) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, όπως φαίνεται   

παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μιχάλης Υφαντής 1. Νίκος Κουκής 

2. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 2. Μιχάλης Χατζής 

3. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 3. Ματίνα Ζούλια 

4. Μαρία Πατσαρίση 4. Αλέξανδρος Μελισσάρης 

5. Ειρήνη Κουμουτσέα 5. Ισμήνη Παραδέλλη 

6. Λεωνίδας Τζίμας 6. Στέλλα Ιωαννίδου 

7. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου 7. Γιώργος Γουνελάς 

8. Ανδρέας Γαλανός (αναπλ. κας Κοσμάτου) 8. Βαρβάρα Κοσμάτου 
 

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

για την τήρηση των πρακτικών αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 97/2021 απόφαση 

Προέδρου περί ορισμού τής.  

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 1666/26-10-

2021 σύμβασης με τίτλο «παροχή υπηρεσίας σύνταξης οικονομικών 

καταστάσεων χρήσης 2021» 
 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού/Οικονομικού κος Γιωτόπουλος Χρήστος, εισηγούμενος το 

παραπάνω θέμα αναφέρει τα κάτωθι: 

Ο ΔΟΠΑΠ έχει υπογράψει  την υπ’ αριθ. πρωτ. 1666/26-10-2021 σύμβαση με (ΑΔΑΜ: 

21SYMV00943006/26-10-2021) και με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας Σύνταξης Οικονομικών 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η 

ΑΔΑ: 9Σ7ΟΟΛΥΡ-ΣΔΛ



Καταστάσεων Χρήσης 2021» με την εταιρεία «Α.Κ. Accounting & K(c)onsulting Ε.Ε», 

άρχουσα την 26/10/2021 και λήγουσα την 30/06/2022. 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΟΠΑΠ 1024/30-06-2022 επιστολή της η εταιρεία «Α.Κ. 

Accounting & K(c)onsulting Ε.Ε.», αιτείται παράταση του χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. 

πρωτοκόλλου 1666/26-10-2021 μεταξύ μας σύμβασης, διότι δεν κατέστη δυνατό να  

ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 

έως τις 30-06-2022. 

Ο κύριος λόγος της μη συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων εγγράφων για την 

ολοκλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

χρήσης 2021 οφείλεται στις δυσκολίες που προέκυψαν από την πανδημία του covid-19. 

Προτείνεται όπως παραταθεί η χρονική ισχύς της κατά 50%, ήτοι τέσσερις (4) μήνες, 

βάσει της διάταξης του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 (περί διάρκειας σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών).  Σύμφωνα με τα παραπάνω και με το άρθρο 2 της σύμβασης προτείνεται 

η επιμήκυνση της σύμβασης, από 01/07/2022 έως και 31/10/2022.  

Η τροποποίηση αφορά μόνο στη χρονική διάρκεια, της σύμβασης. 

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της αρχικής σύμβασης, παραμένουν ως ακριβώς έχουν. 

Η δαπάνη θα καλυφτεί από τον Κ.Α. 10-6115.0007 «Δαπάνη σύνταξης Ισολογισμού 

χρήσης», ο οποίος έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και 

αφορά την δαπάνη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 βάσει 

της διπλογραφικής μεθόδου. 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 1666/26-10-2021 

σύμβασης με τίτλο «παροχή υπηρεσίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 

2021», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 
 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό  38/2022 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 

 Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 

 Μαρία Πατσαρίση 

Μιχάλης Υφαντής Ειρήνη Κουμουτσέα 

 Λεωνίδας Τζίμας 

 Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου 

 Ανδρέας Γαλανός 
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