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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 6/17-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – 
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» 

 

Αριθ. Απόφασης : 42/2017     ΘΕΜΑ : «Επιστροφή καταλογιζόμενου ποσού για την 
πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής» και ψήφιση πίστωσης»                                                                              

                                                                       
Στον Τρίλοφο και στα γραφεία του Ν.Π. που βρίσκονται στο Δημοτικό κατάστημα Τριλόφου, 

πλατεία Δημαρχείου, σήμερα στις 17/3/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:15 μ.μ, συνεδρίασε 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», μετά από την με 
αριθ. 1121/13-3-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που επιδόθηκε σε καθένα 
σύμβουλο και στην Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του N. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 10,  δηλαδή : 
  
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΙΧΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, Πρόεδρος 1.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

2. ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.  ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. ΚΕΚΗ ΜΑΡΙΑ 3.  ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. ΣΚΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 4.  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

5. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 5. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΙΡΗΝΗ 

6. ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

7. ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

8. ΛΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

9. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

10. ΤΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
  

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Κωνσταντινίδου Βασιλική Προϊσταμένη  Διοικητικού του 
Ν.Π. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου και η Αυγούστη Ελένη Δ/ντρια Δ/κού- 
Οικονομικού.  

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 5ο θέμα  της ημερησίας διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ 

ότι  
 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στα πλαίσια του 
προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», διενήργησε επιτόπια 
επαλήθευση στις 12/2/2014 και 5/5/2014, στην έδρα του δικαιούχου (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και στον τόπο 
του έργου (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου διαπιστώθηκε απώλεια έντεκα (11) 
ανθρωπομηνών φύλαξης λόγω μη προσέλευσης στις δομές.  

Στις 20/8/2014 συντάχθηκε  η υπ’ αριθ. α/α 333 έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης με 
πρόταση για ανάκτηση 4.350 €. 

Στις 13/10/2014 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 4.28872/οικ.6.4783 απόφαση έγκρισης έκθεσης 
επιτόπιας επαλήθευσης με την οποία προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση ύψους 4.350 €. 

Στις 12/12/2014 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 4.34078/οικ.6.6047 απόφαση δημοσιονομικής 
διόρθωσης, σύμφωνα με την οποία το ποσό των 4.350 € που αντιστοιχεί στους έντεκα (11) 
απολεσθέντες ανθρωπομήνες φύλαξης βρεφών κρίνεται μη επιλέξιμο. 

Στις 6/3/2017 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 30685 απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η ανάκτηση σε βάρος του φορέα 
μας (ΚΕΚΟΠΡΟ) του ποσού των 4.350 €. Η επιστροφή του ποσού πρέπει να γίνει εντός 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στο φορέα μας, 
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ήτοι από 9/3/2017, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.  Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής η 
διαδικασία βεβαίωσης του χρέους ολοκληρώνεται με τη σύνταξη χρηματικού καταλόγου προς τη 
ΔΟΥ του υπόχρεου και επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις καταβολής που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.   

Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα  και 
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου και το με αριθ. 30685/6-3-2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»   

  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       ομόφωνα   

 
Εγκρίνει την επιστροφή, βάσει της με αριθ. 4.2482/οικ.6.3985/20-8-2014.έκθεση επιτόπιας 

επαλήθευσης (Α/Α 333), που διενεργήθηκε στο υποέργο 292 της πράξης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (2011-2012) 
στον Άξονα Προτεραιότητας 08 – Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 
περιφέρειες σταδιακής εξόδου», του καταλογιζόμενου ποσού που ανέρχεται σε 4.350,00 €. 

Η επιστροφή του ποσού, θα γίνει σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στα έσοδα του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στην κατηγορία εσόδων με ΚΑΕ 3941 «Έσοδα από 
καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου». 

Η επιστροφή του ποσού των 4.350,00 € θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.8261 «Λοιπές επιστροφές» 
του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2017, για την οποία έχει εκδοθεί η με αα/α/ 155 
ανάληψη (δέσμευση πίστωσης) δαπάνης   
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  42/2017. 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής : 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

                                                                                                ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΧΟΥ  
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