
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της με αριθ. 11/2018 

Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄» 

 
Αρ. Απόφασης                                                        Περίληψη 
  80/2018                                      «Έγκριση δαπάνης και καταβολής ποσού ύψους 242,77 ευρώ 
                                                            ως αποζημίωση, στην υπάλληλο Αθηνά Μακαρίτη και  
                                                                                     διάθεση πίστωσης» 
 
      
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και 
Άθλησης ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄», σήμερα την 15η Μαΐου 2018, ημέρα της εβδομάδας 
Τρίτη  και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά 
την υπ’ αριθ. πρωτ. 2966/11-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των 
Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α/7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των -
15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -7- τακτικά μέλη και -5- αναπληρωματικά. 
 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

                    
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ 

 
ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ  οι κ.κ. 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, 
Αγγελική Απέργη, Βάϊος Γιαννίρης, Ανδριανός Παυλόπουλος, Αικατερίνη Ζαχαράκη 
και Δημήτριος Θεμιστοκλέους. 
   
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ιωάννης Εμιρζάς, 
Γεώργιος-Σπυρίδων Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση-Ψαρούλη, Γεώργιος 
Αντωνακάκης, Βασίλειος Σπατούλας, Θεοκλήτη Μεσουρίδου, Νικόλαος Αφέντογλου, 
Γεώργιος Αβαρικιώτης  και Αναστασία Μεζίνη. 
 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη 
κ.κ. Ευάγγελος Ανδρεάδης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ευγενία Στόλη 
και Ελένη Χατσαρίδου διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. 
Σταύρος Ζάκας,  Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης  και Δημήτριος 
Θεμιστοκλέους.       
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      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 5ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω: 

 

     Παρακαλούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του προσεχούς Διοικητικού 

Συμβουλίου να συμπεριλάβετε και το θέμα :  Έγκριση δαπάνης και καταβολής ποσού 

διακοσίων σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (242,77€), ως 

αποζημίωση στην υπάλληλο Μακαρίτη Αθηνά καθώς και διάθεση της σχετικής 

πίστωσης. 

 Για το παραπάνω θέμα έχουμε να σας εκθέσουμε τα εξής : 

 

 Με την υπ’ αριθ. 159/2017 (ΑΔΑ : 61ΕΒΟΛΨΦ-ΒΤΦ) απόφαση του Δ.Σ. 

εγκρίθηκε η δαπάνη και η καταβολή ποσού  ύψους οκτώ χιλιάδων εκατόν 

είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (8.121,75 €), στην υπάλληλο 

Μακαρίτη Αθηνά, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νηπιοβρεφοκόμων. Το 

ανωτέρω ποσό όφειλε να επιστρέψει στον ΕΦΚΑ, ως αχρεωστήτως 

καταβληθείσες επιδοτήσεις ασθενείας.  

 Μετά την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. εκδόθηκε το με αριθμό 2/2018  

χρηματικό ένταλμα, το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Επίτροπο  

του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλλιθέας και στη συνέχεια  κατεβλήθη 

στην υπάλληλο το ποσό των 8.121,75 ευρώ. 

 Ωστόσο ο ΕΦΚΑ υποχρέωσε την υπάλληλο στην καταβολή προσαυξήσεων 

καθυστερούμενων οφειλών. 

 Με την υπ’ αριθ. πρωτ.  1244/6.3.2018 αίτησή της (με συνημμένα τα 

δικαιολογητικά καταβολής & εξόφλησης των προσαυξήσεων) η υπάλληλος 

Μακαρίτη Αθηνά,  ζητά ως  αποζημίωση το ποσό των  διακοσίων σαράντα 

δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (242,77€), ποσό το οποίο η ίδια έχει 

καταβάλει στον ΕΦΚΑ,  ως προσαυξήσεις. 

 Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε να εγκρίνετε : 1ον τη δαπάνη και την 

καταβολή ως αποζημίωση, του συνολικού ποσού των  διακοσίων σαράντα 

δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (242,77€) στην υπάλληλο Μακαρίτη 

Αθηνά, 2ον τη διάθεση της πίστωσης της με στοιχεία Κ.Α. 15.6495.0001 και 

τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως». 

 

 

Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 
1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου 

ΑΔΑ: Ψ53ΠΟΛΨΦ-ΚΟΨ



2. Την υπ’ αριθ. 159/2017 (ΑΔΑ : 61ΕΒΟΛΨΦ-ΒΤΦ) απόφαση του Δ.Σ. 
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ.1244/6.3.2018 αίτηση της υπαλλήλου κ. Αθηνάς Μακαρίτη (με 

συνημμένα τα δικαιολογητικά καταβολής & εξόφλησης των προσαυξήσεων) 
4. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
 

 Εγκρίνει, 

1ον τη δαπάνη και την καταβολή ως αποζημίωση, του συνολικού ποσού των  

διακοσίων σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (242,77€) στην 

υπάλληλο Μακαρίτη Αθηνά, ποσό που έχει ήδη καταβάλει  στον ΕΦΚΑ, ως 

προσαυξήσεις καθυστερούμενων οφειλών. 

 
2ον τη διάθεση της πίστωσης, με στοιχεία Κ.Α. 15.6495.0001 και τίτλο «Λοιπές 

δαπάνες γενικής φύσεως» για το ανωτέρω ποσό. 

 
 
  

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -80- και δημοσιεύθηκε την 18/5/2018. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ 
 
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ  

   

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

   

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ 

 
ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

   

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ 
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