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Του πρακτικού της αριθ. 22/2016 συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κοµοτηνής 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  Προέλεγχος ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως 
της χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015 του ΚΕΜΕΑ ∆ήµου Κοµοτηνής (υπ' 
αριθµ.118/2016 απόφαση ∆ιοικ.Συµβ.). 
 
 Στην Κοµοτηνή σήµερα, Tρίτη 6 ∆εκεµβρίου 2016, και ώρα 18.30́ συνήλθε στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κοµοτηνής σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, κατόπιν της αριθ.πρωτ.: 32967/1-12-2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, κ. 

Παναγιώτη Χαραλαµπίδη, που έγινε και επιδόθηκε στον καθένα των ∆ηµοτικών Συµβούλων, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», των άρθρων 2 και 3 του Κανονισµού 

Εργασιών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Γεωργίου Πετρίδη, βρέθηκε σε απαρτία, 

δεδοµένου ότι επί συνόλου 41 µελών, βρέθηκαν παρόντα τα 31 µέλη και συγκεκριµένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι κ.: 1)Χαραλαµπίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος, 2)Ισµαήλ Λεβέντ, Αντιδήµαρχος, 

3)Σωτηρακόπουλος Νικόλαος, Αντιδήµαρχος, 4)Στογιαννίδου Κλεοπάτρα, 5)Τσακιρίδης 

Ευστράτιος, 6)Γκαράνης Ιωάννης, 7)Λιβεριάδου Αναστασία, 8)Αχµέτ Εµρέ, Αντιδήµαρχος, 

9)Καρασταύρου ∆ηµήτριος, 10)Πολιτειάδης ∆ηµήτριος, Αντιδήµαρχος, 11)Μουρτίδης Ιωάννης, 

12)Τζενετίδης Παρθένιος, 13)Μενεσελίδου Σοφία, 14)Μανίτσας ∆ηµοσθένης, Αντιδήµαρχος, 

15)Αµέτ Χασάν, 16)Ταπατζάς Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος, 17)Τεφίκ Ογλού Ζεϊνέπ, 18)Καζάκου-

Βρούζου Τριανταφυλλιά, 19)Λαφτσή Ελένη, 20)Γραβάνης Αντώνιος, 21)Χασάν Χασάν, 

22)Ναβροζίδης Γεώργιος, 23)Καρελιάδου Αφροδίτη, 24)Φακιρίδης Νικόλαος, 25)Καραϊσκος  
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Κωνσταντίνος, 26)Αµέτ Ερτζάν, Αντιπρόεδρος, 27)Μολλά Ισα Ριτβάν, 28)Ιωαννίδου Αικατερίνη, 

29)Μπαϊράµ Χουσείν Χουσείν, 30)Παπαδοπούλου Μαρία και 31)Μουσταφά Ογλού Σιµπέλ. 

ΑΠΟΝΤΕΣ οι κ.: 1)Ζηλούδης Γεώργιος, 2)Γκαντής Θεόδωρος, 3)Χατζή Αµέτ Μουσταφά Ιµπραχήµ, 

4)∆απέργολας Νεκτάριος, 5)Ιµάµογλου Τζιχάν, 6)Χουσείν Ισµαήλ, Γραµµατέας, 7)Κιοσέ Εριτζάν, 

8)Θεοχαρίδης Γεώργιος, 9)Μουσταφά Ουφούκ και 10)Σαλαµάνης Αθανάσιος 

ΠΑΡΩΝ στη συνεδρίαση ήταν ο κ. Μεχµέτ Μεσούτ, Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Κοµοτηνής.  

ΑΠΩΝ από τη συνεδρίαση ήταν ο κ Σαλπιγγίδης Γεώργιος, Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Θρυλορίου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: (κατόπιν σχετικής 

προσκλήσεώς τους), 1)Τσεκής Χρήστος, Πρόεδρος Τ.Κ. Γρατινής, 2)Αθανασιάδης Γεώργιος, 

Πρόεδρος Τ.Κ. Καρυδιάς, 3)Χαλήλ Ιζέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Μελέτης, 4)Χρηστίδης Κωνσταντίνος, 

Πρόεδρος Τ.Κ. Νέας Καλλίστης, 5)Παπαδόπουλος Αντώνιος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ανθοχωρίου, 6) 

Παρασχάκης Ηρακλής, Πρόεδρος Τ.Κ. Πόρπης, 7)Καµπέρ Σουκρή, Πρόεδρος Τ.Κ. Πανδρόσου,  

8)Χουσεϊν Χασάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ιτέας και 9)Μουσταφά Χαλήλ, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Σιδηράδων. 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: (κατόπιν σχετικής 

προσκλήσεώς τους), 1)Ιωάννου Σωτήριος, Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, 2)Πατρωνίδου Άννα, 

Πρόεδρος Τ.Κ. Αιγείρου, 3)Οσµάν Μεχµέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Κάλχαντα, 4)Μεµέτ Μεµέτ, Πρόεδρος 

Τ.Κ. Κικιδίου, 5)Μιχαηλίδης Χρήστος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Μέσης, 6)Σιρανετζή Ζεϊνούρ Ζεϊνούρ, 

Πρόεδρος Τ.Κ. Μεγάλου ∆ουκάτου, 7)Κυριαζής Θεόδωρος, Πρόεδρος Τ.Κ. Νέου Σιδηροχωρίου, 

8)Φελάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Παγουρίων, 9)Χασάν Χουσείν, Πρόεδρος Τ.Κ. 

Στυλαρίου, 10)Σταυρακάκης Νικόλαος, Πρόεδρος Τ.Κ. Φαναρίου, 11)Μαµούτ Κενάν, Εκπρόσωπος 

Τ.Κ. Αρωγής, 12)Οσµάν Οζτζάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καλλίστης, 13)Μιχαηλίδου Χρυσούλα, 

Πρόεδρος Τ.Κ. Κοσµίου και 14)Σαλήµ Σερκάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Γλυφάδας. 

Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρόντες, κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους, οι εξής κ.: 

1)Βασιλική Ραχµανίδου, Υπάλληλος του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου, 

2)Βασιλική Παπαϊωάννου, Γενική Γραµµατέα του ∆ήµου, 3)∆έσποινα Πάσσου, Προϊσταµένη της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 4)Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών, 5)∆ηµήτριος Μπακαλίδης, Υπάλληλος του Τµήµατος Αδειών Μεταφορών, 

Εγκαταστάσεων και 6)Τηλέµαχος Κιλιγκαρίδης, Υπάλληλος του Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας. 

Ύστερα από διαπίστωση νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 41 ∆ηµοτικών Συµβούλων, βρέθηκαν 

παρόντες οι 31, όπως αναφέρονται αυτοί πιο πάνω, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

του Σώµατος, στα θέµατα που έχουν ως εξής: 

………………………………………………..………………………………………………… 
.//. 
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 Έπειτα o Πρόεδρος εισηγούµενoς του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: Η 
Προϊσταµένη ∆/νσης κα. Μαρία Μερέτη, µε εντολή του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής», υπέβαλε το υπ’ 
αριθ.πρωτ. 32657/29-11-2016 έγγραφό της, και µας υποβάλλει σε ένα (1) αντίγραφο την υπ’ αριθ. 
118/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε θέµα: «Προέλεγχος ισολογισµού και των 
αποτελεσµάτων χρήσεως της χρήσεως από 01-01-2015 έως 31-12-2015» και ζητά τη σχετική έγκριση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 
3463/06. 
  Ύστερα ο Πρόεδρος καλεί το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την 
εισήγηση του Προέδρου του, βλέποντας και τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/06, 
καθώς και την υπ’ αριθµ. 118/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.ΜΕ.Α. 

  
 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α 

 
 Εγκρίνει τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως οικονοµικού έτους 2015 του Ν.Π.∆.∆.  
«Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Κοµοτηνής», όπως ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν µε 
την υπ’αριθ. 118/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και επισυνάπτονται στην παρούσα. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 399/2016 
…………………………………………………………………………………………………………. 

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής: 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ    Ο ΑΝΤ/∆ΡΟΣ     ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ              

Π.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ    Γ.ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ    ΑΜΕΤ ΕΡΤΖΑΝ   
                                                            Ακριβές απόσπασµα που 

                                       εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 
                                                                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

                                                            
                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ 
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Του πρακτικού της αριθ. 19η συνεδρίασης του ∆.Σ 

Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 
 

 

 

 

Περίληψη : «Προέλεγχος ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως της χρήσεως από 01-01-
2015 έως 31-12-2015»  

Στην Κοµοτηνή  σήµερα 14/11/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:30 µ.µ., συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», στα κεντρικά γραφεία του Ν.Π. στην οδό Γρ. Μαρασλή 1, κατόπιν της  
αριθ. Πρωτ. 3263/10-11-2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου κου Ιωάννη Γκαράνη, η οποία 
δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη, του ∆.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 
67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσία του Προέδρου, βρέθηκε σε απαρτία, δεδοµένου ότι επί 
συνόλου 11 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 7 τακτικά µέλη  και συγκεκριµένα : 

 
Παρόντες :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόντες: 
 
 
 

1. Ιωάννης Γκαράνης (Πρόεδρος) 
2. Ευστράτιος Τσακιρίδης 
3. Αναστασία Λιβεριάδου 
4. Εµρέ Αχµέτ 
5. Κυριακή ∆αγγίδου 
6. Ρωξάνη Ζαργιάνη 
7. Κων/νια Σκαπαριώτου   

 
 
1. Κων/νος Κλείτσας 
2. Ειρήνη Σταυρίδου 
3. Γεώργιος Ναβροζίδης 
4. Νικόλαος Φακιρίδης 

    
 Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Προϊσταµένη ∆/νσης κ. Μαρία Μερέτη, ως  
Γραµµατέας  του ∆.Σ. 
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης του ∆.Σ. στα  θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ 2o: «Προέλεγχος ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως της χρήσεως από 01-01-
2015 έως 31-12-2015»  
 

Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα εξής: 

Αριθµός Απόφασης : 118/2016 
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Μας υπεβλήθη η µε αρίθµ. Πρωτ. 3262/10-11-2016 εισήγηση του Προϊσταµένη του τµήµατος 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του  Ν.Π.∆.∆., Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής κα 
Αγγελική Τζωίδου-Παλλίδου στην  οποία αναφέρονται τα εξής: 

 
Έχοντας υπ’ όψιν το άρθρο 163 του Ν.3463/2006, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο ∆.Σ. τον 

προέλεγχο του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσεως της χρήσεως 1/1-31/12/2015 που 
έχουν ως εξής : 

 
 
Σύνολο Ενεργητικού :      € 495.573,30 
Σύνολο Παθητικού :      € 495.573,30   
Καθαρά Αποτελέσµατα (Πλεόνασµα) Χρήσεως :     €    4.752,14  
 
και εν συνεχεία να παραπεµφθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για οριστική έγκριση. 

Επίσης σας επισυνάπτουµε τον Ισολογισµό του 2015 µετά του Προσαρτήµατός του, που 
εµπεριέχουν αναλυτικά τόσο τα στοιχεία του Ενεργητικού όσο και τα στοιχεία του Παθητικού και των 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως. 

 
Στο σηµείο αυτό ο κος Πρόεδρος  

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 

Την έγκριση του προέλεγχου ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως της χρήσεως από 

01-01-2015 έως 31-12-2015 του ΝΠ∆∆ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» 

Ύστερα ο κος Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά την ανταλλαγή διαφόρων γνωµών λαµβάνοντας υπόψη την 

εισήγηση του Προέδρου,    λαµβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του κ. Προέδρου της, βλέποντας και 
τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 καθώς και τη παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.3202/2003        
                           

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο µ ό φ ω ν α 
 
Α.  Προεγκρίνει τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως Οικονοµικού Έτους 2015 (1-1 έως 
31-12-2015) του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Κοµοτηνής», σύµφωνα µε 
τον οποίο (ισολογισµό) το σύνολο ενεργητικού είναι 445.588,99€, το σύνολο παθητικού είναι 
445.588,99€ και τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως (πλεόνασµα) είναι 184.835,94€. 
 
Β.  Υποβάλλει τον προαναφερόµενο ισολογισµό µε την έκθεση διαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Κοµοτηνής» προς έγκριση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ως έχει παρακάτω: 
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.∆. 315/29.12.1999) 
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΜΕΑ» 

 
 

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ  ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21: Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε µία χρήση, από την 
αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η µεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισµένης δοµής του 
ισολογισµού και του λογαριασµού  αποτελεσµάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό να γίνει µόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι 
λόγοι που την επέβαλαν, µε πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιµότητας της παρεκκλίσεως αυτής. 

 ∆εν έγιναν παρεκκλίσεις. 
 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συµπτυγµένων στοιχείων των 
κατηγοριών εκείνων του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς.  

∆εν έγιναν συµπτύξεις. 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23: Επεξηγηµατικές σηµειώσεις, σχετικές µε τη 
συγκρισιµότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισµού και των κονδυλίων της 
προηγούµενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισµό και στα 
αποτελέσµατα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα 
κονδύλια της προηγουµένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηµατικές σηµειώσεις, όταν γίνεται 
ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασµών της προηγούµενης χρήσεως για να γίνουν 
αυτά συγκρίσιµα µε τα ποσά της κλειόµενης χρήσεως. 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση των 
διάφορων στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων και οι µέθοδοι υπολογισµού διορθώσεως 
αξιών µε σχηµατισµό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι µέθοδοι υπολογισµού 
αναπροσαρµοσµένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε 
φορά επιτρέπουν την αναπροσαρµογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από 
τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιµήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται µε 
πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του µεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη 
διαµόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των 
αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 
 (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, 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 προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. 

(2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως των ανωτέρω παγίων 
στοιχείων.  

 (3) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν. 
 

 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, µε βάση ειδικές διατάξεις της 
νοµοθεσίας, εφαρµόζονται διαφορετικές µέθοδοι αποτιµήσεως από τις, γενικά νοµοθετηµένες, 
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αναφέρεται η µέθοδος που εφαρµόστηκε και τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων για  τα 
οποία οι αξίες διαµορφώθηκαν µε τη µέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την 
εφαρµογή της διαφορετικής µεθόδου αποτιµήσεως από τις γενικά νοµοθετηµένες καταχωρούνται 
στους λογαριασµούς «διαφορών αναπροσαρµογής» του παθητικού (λογ. 41.06 - 41.07), ενώ στο 
προσάρτηµα αναφέρεται και η φορολογική µεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω 
περίπτωση, στο προσάρτηµα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις µεταβολές των 
λογαριασµών «διαφορές αναπροσαρµογής», που έγιναν µέσα στη χρήση. 

∆εν εφαρµόσθηκαν διαφορετικές µέθοδοι αποτιµήσεως µε βάση ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας. 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγµατικές διαφορές από απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και ο λογιστικός χειρισµός τους, δηλαδή εάν εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως. 

∆εν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και δεν προέκυψαν 
συναλλαγµατικές διαφορές. 
 

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σηµαντικές µεταβολές των πάγιων στοιχείων, και 
εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθµιο λογαριασµό 
του πάγιου ενεργητικού. 

Παρατίθεται πολύστηλος πίνακας, µε τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη:  
 
 

A Ξ Ι Ε Σ    Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ 

  
Υπόλοιπο 
31.12.2014 

Προσθήκες 
χρήσ. 2015 

Μειώσεις 
χρήσεως  

2015 
Υπόλοιπο 
31.12.2015 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Ι. Aσώµατες ακινητοποιήσεις         
5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 18.649,00 0,00 0,00 18.649,00 
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις         
     6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 80.150,58 0,00 0,00 80.150,58 
Σύνολο 98.799,58 0,00 0,00 98.799,58 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Β  Ε  Σ  Ε  Ι  Σ 

  
Υπόλοιπο 
31.12.2014 

Αποσβέσεις 
χρήσ. 2015 

Μειώσεις 
χρήσεως  

2015 
Υπόλοιπο 
31.12.2015 

Αναπόσβ.αξία 
31.12.2015 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           
Ι. Aσώµατες ακινητοποιήσεις           
5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 13.848,95 3.600,00 0,00 17.448,95 1.200,05 
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις           
     6.   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 80.136,48 0,00 0,00 80.136,48 14,10 
Σύνολο 93.985,43 3.600,00 0,00 97.585,43 1.214,15 

 
 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων–εξόδων 

εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίµηση των συµµετοχών και 
χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων 
χρήσεως. 

 
 Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται 
στον παραπάνω πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως. 

 ∆ιαφορές από αποτίµηση χρεογράφων δεν υπάρχουν.  
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 (γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, 

οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, µε  αναφορά  σχετικών διατάξεων της φορολογικής 
νοµοθεσίας. 
  

∆εν έγιναν. 
 

(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασµών του ισολογισµού Β (1) 
«έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» 
και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε  περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών 
και αναπτύξεως δε  γίνεται σύµφωνα µε το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύµφωνα µε ειδικές 
διατάξεις της νοµοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο 
προσάρτηµα. 
  

- ∆εν υπάρχουν.  
 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηµατικές  πληροφορίες, σχετικές µε τις 
συνδεµένες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας. 
  

- ∆εν υπάρχουν.  

 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόµενων τίτλων πάγιας επένδυσης και 
χρεογράφων (είδος, τεµάχια), µε την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιµήσεως τους στο 
τέλος της χρήσεως. 

 
- ∆εν υπάρχουν.  

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων 
του ισολογισµού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους µεταχείριση. 
 
 ∆εν υπάρχουν διαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων. 
 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίµηση των αποθεµάτων και 
των λοιπών οµοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιµή αγοράς πριν από την ηµεροµηνία 
κλεισίµατος του ισολογισµού (διαφορές τιµής κτήσεως και τιµής αγοράς), συνολικά κατά 
κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων. 
 

∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
 Το Κεφάλαιο του ΝΠ∆∆ ποσού  € 5.039,40 είναι σύµφωνα µε την παραγρ. 1.1.108 περιπτ. 7 του 
Π∆. 315/99.  

 
7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασµού του ισολογισµού «Λοιπές 
προβλέψεις» όταν είναι αξιόλογες. 
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Έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού € 50.188,33 για αποζηµιώσεις προσωπικού. 
  
 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις, για τις οποίες η προθεσµία εξοφλήσεως 

τους είναι µεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, κατά 
κατηγορία λογαριασµών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται µε εµπράγµατες 
ασφάλειες, µε αναφορά της φύσεως και της µορφής τους. 
 

- ∆εν υπάρχουν.  
 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό, 
εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιµη για την εκτίµηση της οικονοµικής τους καταστάσεως (π.χ. 
αποζηµιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση 
οµολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες 
υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά. 

 
∆εν υπάρχουν. 
 

8  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασµών 36.01 «έσοδα 
χρήσεως εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα χρήσεως πληρωτέα» , αν τα ποσά αυτά είναι σηµαντικά. 
 
  ∆εν υπάρχουν. 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   ΤΑΞΕΩΣ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονοµικών δεσµεύσεων 
από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συµβάσεις ή από την ισχύουσα νοµοθεσία 
επιβαλλόµενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως του 
ισολογισµού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιµη για την εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής 
θέσεως. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών µηναίων παροχών, όπως π.χ. µηνιαίων 
βοηθηµάτων, καθώς και οι οικονοµικές δεσµεύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις, αναφέρονται 
χωριστά.  
 

- ∆εν υπάρχουν.  
 

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε µορφής εγγυήσεις, οι οποίες δεν εµφανίζονται στο 
παθητικό του ισολογισµού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εµφανίζονται στους 
λογαριασµούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασµών αυτών. Οι εµπράγµατες ασφάλειες 
(υποθήκες-προσηµειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν 
εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.  

 
∆εν υπάρχουν. 
 
11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 
      (α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αµοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για 
τα µέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι 
δηµιουργηµένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην µέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά 
αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  
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- Αντιµισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου ΚΕΜΕΑ                                                           € 
11.760,00 

 
 
 (β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που 

τυχόν δόθηκαν σε µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ηµεροµηνία  
κλεισίµατος του ισολογισµού, µε αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των 
ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασµό τους µε τη 
µορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  
 

∆εν υπάρχουν. 
 

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο µέσος αριθµός του προσωπικού που 
χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυµένος κατά κατηγορίες, και οι αµοιβές - 
έξοδα προσωπικού µε ανάλυση σε µισθούς - ηµεροµίσθια και  κοινωνικές επιβαρύνσεις, µε χωριστή 
αναφορά αυτών που είναι σχετικές µε συντάξεις.  

 
 (1) Μέσος όρος προσωπικού                    άτοµα            102 
 

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 
       - Μόνιµο προσωπικό                                                  40 
         Ορισµένου χρόνου                                                    62   
 
Ανάλυση αµοιβών προσωπικού:     
60.01 Aµοιβ.εκτακ.προσωπικού .ειδικ./Περιπτώσεις € 765.385,67 
60.02 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλ µε σύµβ αορίστου χρόνου € 40.953,37 
60.04 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων € 776.633,26 
60.05 Eργοδ.εισφορές ∆ήµων & Κοινοτήτ.Kοινων.Aσφάλισης € 327.320,62 
60.06 Παρεπόµενες παροχές & έξοδα προσωπικού € 0,00 

60.07 
∆απάνες πρόσληψης εκπαίδευσης & επιµόρφωσης 
προσωπικού 

€ 2.666,92 

Σύνολο   € 1.912.959,84 
 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισµός των 
αποτελεσµάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίµηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις 
νοµοθετηµένες αρχές αποτιµήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισµού, είτε σε προηγούµενη χρήση. 
 
 ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηµατικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και 
ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα 
προηγούµενων χρήσεων», τα οποία εµφανίζονται στη χρήση του ισολογισµού, όταν επηρεάζουν 
σηµαντικά τα αποτελέσµατα. 
 

 (5) Έξοδα προηγούµενων χρήσεων             €                142.577,28 
 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών € 137.982,28 
Αµοιβές αιρετών και τρίτων  € 3.640,00 
Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων € 955,00 
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13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν 
µε ειδικές  διατάξεις της νοµοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται µία πιστή 
εικόνα της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως και των αποτελεσµάτων, όταν αυτό 
δεν επιτυγχάνεται µε όσα αναφέρονται στις  προηγούµενες παραγράφους. 

 
- Η αµοιβή του ελέγχου της χρήσεως 2015 θα βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως στην οποία 

θα τιµολογηθεί. 
 

Κοµοτηνή,   14/10/2016 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Μ.Ε.Α. 

   

   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ    ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΓΑΣ ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΕΤΗ 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΠ∆∆ ΚΕΜΕΑ  

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Το 2015 ήταν µία σηµαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του Ν.Π.∆.∆. 

Τα  έσοδα  του Ν.Π.∆.∆. κυµάνθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες 
συγκρατήθηκαν σε χαµηλά πλαίσια, µε συνέπεια την οµαλή λειτουργία του Ν.Π.∆.∆.. 
  

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Ν.Π.∆.∆. της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των € 2.904.402,53 

   
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής: 

 

72 
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιµα-
προσαυξήσεις € 98.434,00 

73 Έσοδα από µισθώµατα € 1.920,00 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις € 2.803.029,38 

76 Έσοδα από τόκους καταθέσεων  € 1.019,15 

  Σύνολο € 2.904.402,53 
 

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ 
 
Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των €  1.701.083,46 και αφαιρουµένων των 
αποσβέσεων ποσού   €  3.600,00 στο ποσό των  € 1.697.483,46. 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ΝΠ∆∆ ανήλθαν στο ποσό των € 1.053.544,40. 
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, και χρηµατοοικονοµικά ανήλθε στο ποσό των € 
2.757.073,11. 

Τα έξοδα προηγούµενων χρήσεων, , ανήλθαν στο ποσό των € 142.577,28. 

Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2015 ποσού € 2.904.402,53 µείον τα συνολικά 
έξοδα της χρήσεως 2015 ποσού € 2.899.650,39 αποτελεί τα κέρδη της χρήσεως  2015, που ανέρχονται 
σε  € 4.752,14. 
Το σύνολο των εισπράξεων του ΝΠ∆∆ του έτους 2015 € 2.909.771,32  πλέον τα χρηµατικά διαθέσιµα 
αρχής της χρήσεως ποσού € 440.774,84  ήτοι συνολικό ποσό € 3.350.546,16, µείον τις πληρωµές του 
ΝΠ∆∆ του έτους 2015 €  2.856.187,01 µας δίδει τα διαθέσιµα τέλους της χρήσεως 2015 που ανέρχονται 
στο ποσό των € 494.359,15. 
 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής: 
 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού € 1.912.959,84 

61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων € 62.948,33   
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62 Παροχές τρίτων € 458.171,65 

64 ∆ιάφορα έξοδα            € 316.948,04 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα € 2.445,25 

66 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωµ. στο λειτ. 
κόστ. 

€ 
3.600,00 

82 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων € 142.577,28 

  ΣΥΝΟΛΟ    € 2.899.650,39 
 

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ΝΠ∆∆ της 31.12.2015 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό 
των € 98.799,58 και, αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού € 97.585,43, η αναπόσβεστη αξία τους 
ανέρχεται στο ποσό των € 1.214,15. 
 

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ΝΠ∆∆ ανέρχεται στο ποσό των € 250.757.49, ενώ 
το αντίστοιχο κυκλοφορούν ενεργητικό στο ποσό των  € 494.359,15. 
 

8. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
 31/12/2015  31/12/2014  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 494.359,15 440.774,84 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 495.573,30 

99,76% 
445.588,99 

98,92% 

     
 31/12/2015  31/12/2014  
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  194.627,48 189.875,34 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 250.757,49 

77,62% 
205.525,32 

92,39% 

     
 31/12/2015  31/12/2014  
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 194.627,48 189.875,34 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 495.573,30 

39,27% 
445.588,99 

42,61% 

     
 31/12/2015  31/12/2014  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 494.359,15 440.774,84 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

250.757,49 
197,15% 

205.525,32 
214,46% 

     
 31/12/2015  31/12/2014  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΥΚΛ. 
ΕΝΕΡΓ - ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧ ) 

243.601,66 235.249,52 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 494.359,15 
49,28% 

440.774,84 
53,37% 

     
     

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 31/12/2015  31/12/2014  

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (80.00) 

147.329,42 439.998,15 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.903.383,38 
5,07% 

3.246.145,55 
13,55% 
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 31/12/2015  31/12/2014  
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

4.752,14 184.835,94 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 194.627,48 
2,44% 

189.875,34 
97,35% 

     
 31/12/2015  31/12/2014  
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

1.202.299,92 1.636.422,97 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.903.383,38 
41,41% 

3.246.145,55 
50,41% 

     
9.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η οικονοµική πορεία του ΝΠ∆∆ όπως προκύπτει από τις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2015 
και την παραπάνω ανάλυση είναι καλή µε θετικές προοπτικές. 

  Κοµοτηνή 14/11/2016 

Συντάχθηκε και υπογράφεται       
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ – ∆Σ 
 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ ΑΝΤ/∆ΟΣ –∆Σ α/α 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑ∆ΟΥ            ΜΕΛΟΣ 

ΕΜΡΕ ΑΧΜΕΤ    ΜΕΛΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΙΑ ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΟΥ  ΜΕΛΟΣ 

ΡΩΞΑΝΗ ΖΑΡΓΙΑΝΗ  ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ∆ΑΓΓΙ∆ΟΥ  ΜΕΛΟΣ 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  97/2015 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
          
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 

     ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   
                    α/α 
 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑ∆ΟΥ 
ΕΜΡΕ ΑΧΜΕΤ 
ΚΥΡΙΑΚΗ ∆ΑΓΓΙ∆ΟΥ 
ΡΩΞΑΝΗ ΖΑΡΓΙΑΝΗ 
ΚΩΝ/ΝΙΑ ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΟΥ  

 
                                                                                                                                     

Ακριβές απόσπασµα  
που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 
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