
                         
Του πρακτικού της αριθ. 22/2014 συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κοµοτηνής 
 

 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  «́ Εγκριση της αριθ. 104/2014 απόφασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του  Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Κέντρο Μέριµνας 
και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Κοµοτηνής» αναφορικά µε τον 
προϋπολογισµό εσόδων-δαπανών οικονοµικού έτους 2015» 

 
  

 Στην Κοµοτηνή σήµερα, Πέµπτη 13 Νοεµβρίου 2014, και ώρα 20.00΄, συνήλθε στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κοµοτηνής σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, κατόπιν της αριθ.πρωτ.: 50185/7-11-2014 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» και των άρθρων 2 και 3 του Κανονισµού 

Εργασιών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

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

δεδοµένου ότι επί συνόλου 41 µελών, βρέθηκαν παρόντα τα 35 µέλη και συγκεκριµένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι κ.: 1)Χαραλαµπίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος, 2)Ιωαννίδου Αικατερίνη, 

3)Καρασταύρου ∆ηµήτριος, 4)Στογιαννίδου Κλεοπάτρα, 5)Τσακιρίδης Ευστράτιος, 6)Ταπατζάς 

Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος, 7)Γκαράνης Ιωάννης, Αντιδήµαρχος, 8)Λιβεριάδου Αναστασία, 9)Αχµέτ 

Εµρέ, 10)Κιοσέ Εριτζάν, 11)Μενεσελίδου Σοφία 12)Ιµάµογλου Τζιχάν, 13)Παπαδοπούλου Μαρία, 

14)Μουσταφά Ογλού Σιµπέλ, Αντιδήµαρχος, 15)Γκαντής Θεόδωρος, 16)Πολιτειάδης ∆ηµήτριος, 

Αντιδήµαρχος, 17)Τζενετίδης Παρθένιος, 18)Καρελιάδου Αφροδίτη, 19)Μανίτσας ∆ηµοσθένης, 

20)Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, 21)Θεοχαρίδης Γεώργιος, 22)Χασάν Χασάν, 23)Αµέτ Ερτζάν, 

Αντιπρόεδρος, 24)Ναβροζίδης Γεώργιος, 25) Γραβάνης Αντώνιος, 26)Λαφτσή Ελένη, 27)Μουσταφά 

Ουφούκ, 28)Χουσεΐν Ισµαήλ, Γραµµατέας, 29)Μπαϊράµ Χουσεΐν Χουσεΐν, 30)Καραΐσκος 

Κωνσταντίνος, 31)Καραΐσκος Κοσµάς, 32)Φακιρίδης Νικόλαος, 33)Αποστολίδης Αχιλλέας, 34)Ισµαήλ 

Λεβέντ, και 35)Αµέτ Χασάν. 

ΑΠΟΝΤΕΣ οι κ.: 1)Ζηλούδης Γεώργιος, Αντιδήµαρχος, 2)∆απέργολας Νεκτάριος, 3) 

Σωτηρακόπουλος Νικόλαος, 4)Μολλά Ισά Ριτβάν,  5)Τεφίκ Ογλού Ζεινέπ, και 6)Χατζή Αµέτ 

Μουσταφά Ιµπραχήµ  

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

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
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ΠΑΡΩΝ στη 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.Οσµάν Μεχµέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. 

Κάλχαντα, 3.Μιχαηλίδου Χρυσούλα, Πρόεδρος Τ.Κ. Κοσµίου, 4.Χαλήλ Ιζέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Μελέτης, 

5.Χρηστίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Νέας Καλλίστης,  6.Παρασχάκης Ηρακλής, Πρόεδρος Τ.Κ. 

Πόρπης, 7.Σταυρακάκης Νικόλαος, Πρόεδρος Τ.Κ. Φαναρίου, 8.Παπαδόπουλος Αντώνιος, 

Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ανθοχωρίου και 9.Μουσταφά Χαλήλ, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Σιδηράδων. 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 1.Ιωάννου Σωτήριος, 

Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων 2.Πατρωνίδου Άννα, Πρόεδρος Τ.Κ. Αιγείρου, 3. Αθανασιάδης 

Γεώργιος, Πρόεδρος Τ.Κ. Καρυδιάς,  4.Μεµέτ Μεµέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Κηκιδίου, 5.Σιρανετζή Ζεϊνούρ 

Ζεϊνούρ, Πρόεδρος  Τ.Κ. Μεγάλου ∆ουκάτου, 6.Κυριαζής Θεόδωρος, Πρόεδρος Τ.Κ. Νέου 

Σιδηροχωρίου, 7.Καµπέρ Σουκρή, Πρόεδρος Τ.Κ. Πανδρόσου, 8.Φελάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 

Τ.Κ. Παγουρίων,  9.Χασάν Χουσεΐν, Πρόεδρος Τ.Κ. Στυλαρίου, 10.Μαµούτ Κενάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. 

Αρωγής, 11.Σαλήµ Σερκάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Γλυφάδας, 12.Χουσεΐν Χασάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ιτέας, 

13.Οσµάν Οζτζάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καλλίστης και 14.Μιχαηλίδης Χρήστος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. 

Μέσης 

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

1)Σκαπαριώτου Κωνσταντινιά, Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου, 

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

3)Παπαϊωάννου Βασιλική, Γενική Γραµµατέας του ∆ήµου, 4)Βίβογλου Αθανάσιος, Προϊστάµενος 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, 5)Τακάς ∆ηµοσθένης, Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου, 

6)Ματσκίδης Χρήστος Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου, 7)Γεώργιος Μακρίδης Προϊστάµενος Τµήµατος 

Συγκοινωνιακών Έργων, Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Σηµατοδότησης, 8)Φωτεινή Αντωνιάδου, 

Προϊσταµένη Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Χωροταξίας, 9)∆ηµήτριος Μάγγας, Υπάλληλος 

του Τµήµατος Λογιστηρίου Προϋπολογισµού Οικονοµικής Πληροφόρησης & Αποθηκών 

10)Μπακαλίδης ∆ηµήτριος, Υπάλληλος Τµήµατος Αδειών Μεταφορών και Εγκαταστάσεων, 

11)Αγγελος Παπαθεοδώρου, Υπάλληλος του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Χωροταξίας, 

12)Θεόδωρος Τσιρικούδης, Υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 13)Τσαρουχάκης 

Γεώργιος, Υπάλληλος Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας,  

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

βρέθηκαν παρόντες οι 35, όπως αναφέρονται αυτοί πιο πάνω, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Σώµατος, στα θέµατα που έχουν ως εξής: 

….……..………………………………………………..………………………………………… 

.//.          
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        Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Κοσµάς 
Καραϊσκος……………………………………………………………………………………………….. 
 Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Κωνσταντίνος Καραϊσκος……………………………………………………………………………….. 
 Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Γεώργιος 
Ναβροζίδης ………………………………………………………………………………………………. 
 Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων η ∆ηµοτικός Σύµβουλος κα Μαρία 
Παπαδοπούλου …………………………………………………………………………………………… 
 Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων ο επικεφαλής του 4ου επιλαχόντος 
συνδυασµού, ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Νικόλαος Φακιρίδης …………………………………………. 
  Έπειτα ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος του 14ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, λέει ότι το Κέντρο 
Μέριµνας και Αλληλεγγύης (ΚΕΜΕΑ) του ∆ήµου µε το αριθ.πρωτ.50159/7-11-2014 έγγραφό του, µας 
διαβιβάζει την αριθµ. 75/2014 απόφασή του µε την οποία ενέκρινε τον προϋπολογισµό του για το 
οικονοµικό έτος 2015 και την αριθ. 104/2014 (Α∆Α:Β5ΩΚΟΛΥΓ-ΚΚΨ) απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, που αφορά στην Προσαρµογή του σχεδίου του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων του 
ΚΕΜΕΑ για το οικονοµικό έτος 2015 σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. 1599/10-10-2014 έγγραφο του 
παρατηρητηρίου οικονοµικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και ζητά την έγκρισή τους από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.  
 Ύστερα ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών, λαµβάνοντας υπόψη την 
εισήγηση της κας Προέδρου του, βλέποντας και τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του 
Ν.3463/2006, την αριθ. 29530/29-07-2014 (ΦΕΚ 2059/Β), το υπ΄αριθµ. 1599/10-10-2014 έγγραφο του 
παρατηρητηρίου οικονοµικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ καθώς και τις υπ’ αριθ. 75/2014 και 104/2014 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  
 

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι   ο µ ό φω ν α  
 

 Εγκρίνει τις συνηµµένες στην παρούσα αριθµ. 75/2014 και 104/2014 αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου 
Κοµοτηνής» µε τις οποίες εγκρίθηκε και συµµορφώθηκε, αντίστοιχα, µε το υπ΄αριθµ. 1599/10-10-2014 
έγγραφο του παρατηρητηρίου οικονοµικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ο προϋπολογισµός εσόδων – 
δαπανών οικονοµικού έτους 2015.  

Η παρούσα απόφαση έλαβε  α/α  324/2014 
….…………………………………….……………………………….….………………………… 

Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής: 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                     
Π.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ   Γ.ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ       ΑΜΕΤ ΕΡΤΖΑΝ    ΧΟΥΣΕΪΝ ΙΣΜΑΗΛ       

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. 18 συνεδρίασης του ∆.Σ 

Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

 

 

Περίληψη: «Έγκριση ή µη του Προϋπολογισµού του «Κέντρου Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Κοµοτηνής», για το οικονοµικό έτος 2015» 
 
             Στην Κοµοτηνή  σήµερα, 02-09-2014, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 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. 
3085/26-08-2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, κου Νικολάου Σωτηρακόπουλου η οποία 
επιδόθηκε νόµιµα στο κάθε  µέλος του ∆.Σ. σύµφωνα µε τα άρθρα 95, 96, 100, 227, 229, 231 και 
234του Ν. 3463/2006. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσία του Προέδρου, βρέθηκε σε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου 
11 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα 7 µέλη και συγκεκριµένα : 
Παρόντες :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόντες : 
 
 
 

1. Νικόλαος Σωτηρακόπουλος Πρόεδρος 
2. Οδυσσέας Κουτσογιάννης 
3. Αναστασία Λιβεριάδου 
4. Αφροδίτη Καρελιάδου 
5. Γεώργιος Ναβροζίδης  
6. Ρωξάνη Ζαργιάνη 
7. Γεώργιος Αργυριάδης 
8. Θεοδώρα Καζά   
1. ∆ήµητρα Τζελέπη  
2. Φελίνα Καζάκου 
3. Σερήφ Σερικέ  
 

Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρούσα και η υπάλληλος  κ.α Μαρία Μερέτη,  ως  πρακτικογράφος  
του ∆.Σ. 

Ο  κος Πρόεδρος  κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης του ∆.Σ. στο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης που έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ή µη του Προϋπολογισµού του «Κέντρου Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου 
Κοµοτηνής», για το οικονοµικό έτος 2015» 
 

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

Η Προϊσταµένη Οικονοµικού τµήµατος του «Κέντρου Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής», κα 
Γιαννούλα Βαρούµα, υπέβαλε την µε αριθ. Πρωτ.3070/25-08-2014 αναφορά της που έχει ως εξής: 
Κοµοτηνή 25-08-2014 ΑΝΑΦΟΡΑ της Προϊσταµένης του οικονοµικού τµήµατος κας Γιαννούλας Βαρούµα 
ΠΡΟΣ τον κο. Πρόεδρο του ∆.Σ., µε ΘΕΜΑ: «Έγκριση ή µη του Προϋπολογισµού του «Κέντρου Μέριµνας 
και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής», για το οικονοµικό έτος 2015». 

Κύριε Πρόεδρε, 
Σας υποβάλλω συνηµµένα τo σχέδιο του προϋπολογισµού του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» για το Οικονοµικό Έτος 2015 και σας γνωρίζω τα εξής: 
Ο νεοσυνταχθείς προϋπολογισµός του 2015 εµφανίζει: 
Σύνολο εσόδων:                                               5.178.000,00 

Αριθµός Απόφασης : 75 /2014 
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Σύνολο εξόδων:                                           3.433.750,00 
Πληρωµές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις     1.714.000,00 
Αποθεµατικό : 30.250,00 

Στον προϋπολογισµό του έτους 2015 έχουν εγγραφεί: 
Α) Όλα τα θεσµοθετηµένα τακτικά έσοδα του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» καθώς και τα έκτακτα έσοδα. 
1)Τακτικά έσοδα 
α. Από ακίνητη περιουσία         5.000,00 
β. Από κινητή περιουσία                                                                                            1.500,00 
γ. Από φόρους & εισφορές (τροφεία και συνδροµές µελών ΚΑΠΗ)        106.000,00 
δ. Από επιχορήγηση µέσω ∆ήµου Κοµοτηνής                                                                                     1.900.000,00 
Σύνολο τακικών εσόδων                                                         

2.012.500,00 
 

2) Έκτακτα έσοδα 
α) Έκτακτη Επιχορήγηση  
β) Προϊόν δωρεών 
γ) Λοιπά έκτακτα έσοδα 
 
Σύνολο εκτάκτων εσόδων 

  
300.000,00 

1.000,00    
1.425.000,00 

 
1.726.000,00 

  
3) Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου & τρίτων                        1.099.500,00 
 
4)  Από χρηµατικό υπόλοιπο                                          

 
340.000,00 

 
Β) Ως προς το σκέλος των δαπανών έχουν προϋπολογισθεί: 
1) Λειτουργικές δαπάνες χρήσης  
α) Αµοιβές και έξοδα Προσωπικού                                  2.161.700,00 
β) Αµοιβές αιρετών και τρίτων                                                             136.000,00 
γ) Παροχές τρίτων                                                                  596.300,00 
δ) Φόροι - Τέλη 0,00 
ε) Λοιπά γενικά έξοδα     255.250,00 
στ) Πληρωµές για αµοιβές  και προµήθειες Τράπεζας                                                                     5.000,00 
ζ) ∆απάνες προµήθειας αναλώσιµων                                       229.500,00 

2) Επενδύσεις          
α) Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες πάγιων 
 

       50.000,00 
 

3) Πληρωµές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις &   προβλέψεις        
α) Πληρωµές Π.Ο.Ε.                                                         614.500,00 
β) Λοιπές αποδόσεις (Ασφ. Ταµεία κ.λ.π.)                            1.099.500,00 

 
4) Αποθεµατικό   30.250,00 
 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το σχέδιο 
του Προϋπολογισµού του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»  για το οικονοµικό έτος 2015. 
Με τιµή Γιαννούλα Βαρούµα, Προϊσταµένη Οικονοµικού τµήµατος Ν.Π. 
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 κου 
Προέδρου βλέποντας και τις διατάξεις των άρθρων 199, 233 και 234 του Ν. 3463/06 του ∆.Κ.Κ.: 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 
Εγκρίνει το νέο συνταχθέντα Προϋπολογισµό του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» για το Οικονοµικό Έτος 2015 µε τα εξής ποσά: 
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Σύνολο εσόδων:                                               5.178.000,00 
Σύνολο εξόδων:                                           3.433.750,00 
Πληρωµές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις     1.714.000,00 
Αποθεµατικό : 30.250,00 

 
 
 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 75/2014 
 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής: 
 
               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

           ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙ∆ΗΣ  
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑ∆ΟΥ 
ΡΩΞΑΝΗ ΖΑΡΓΙΑΝΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑ∆ΗΣ 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΚΑΡΕΛΙΑ∆ΟΥ                                              
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΖΑ 
 

Ακριβές απόσπασµα 
που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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                                                                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

                         Του πρακτικού της αριθ. 25 συνεδρίασης του ∆.Σ 

        Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 
 

 

 

 

Περίληψη : «Προσαρµογή του σχεδίου του προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων του 
ΚΕ.ΜΕ.Α ∆ήµου Κοµοτηνής για το 2015, στην εκδοθείσα επ΄ αυτού 
γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α» 
 

          Στην Κοµοτηνή  σήµερα 06/11/2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 14:00 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.3862/31-10-2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, κου Νικολάου Σωτηρακόπουλου η 
οποία επιδόθηκε νόµιµα στο κάθε  µέλος του ∆.Σ. σύµφωνα µε τα άρθρα 95, 96, 100, 227, 229, 231 και 
234του Ν. 3463/2006. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσία του Προέδρου, βρέθηκε σε απαρτία, δεδοµένου ότι επί 
συνόλου 11 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 8 τακτικά µέλη  και συγκεκριµένα : 

 
Παρόντες :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απόντες 
 
 

1. Νικόλαος Σωτηρακόπουλος (Πρόεδρος) 
2. Κλεοπάτρα Στογιαννίδου (Αντιπρόεδρος) 
3. Αναστασία Λιβεριάδου  
4. Γεώργιος Ναβροζίδης  
5. Νικόλαος Φακιρίδης 
6. Αχµέτ Εµρέ 
7. Ρωξάνη Ζαργιάνη 
8. Θεοδώρα Καζά  

 
1. Ιωάννης Μουρτίδης 

 2.  ∆ήµητρα Τζελέπη 
 3.  ∆ηµήτρης Μπαµπαλής 

   
 Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Προϊσταµένη ∆/νσης κα 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 2Ο: «Προσαρµογή του σχεδίου του προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων του 
ΚΕ.ΜΕ.Α ∆ήµου Κοµοτηνής για το 2015, στην εκδοθείσα επ΄ αυτού γνώµη του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α» 
  

   Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έθεσε  υπόψη των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  τα εξής: 
 
     1. Με την αριθ. 75/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίθηκε το αρχικό σχέδιο του 
Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων του ΚΕ. ΜΕ. Α. ∆ήµου Κοµοτηνής για το 2015. Για τη σύνταξη του 
αρχικού σχεδίου ελήφθη πρωτίστως υπόψη η αριθ. 29530/29-07-2014 (ΦΕΚ 2059/Β) κοινή απόφαση 

Αριθµός Απόφασης :  104/2014 

ΑΔΑ: 7ΩΞΨΩΛΟ-ΑΣΓ



 8 

των Υπουργών Οικονοµικών – Εσωτερικών, µε την οποία ετέθησαν όροι και περιορισµοί ώστε οι 
εγγραφές στο σκέλος των εσόδων να είναι πραγµατικές µε αποτέλεσµα τη σύνταξη ενός ειλικρινούς και 
ρεαλιστικού προϋπολογισµού. Τα αποτελέσµατα του αρχικού σχεδίου έχουν ως εξής: 
 
Σύνολο εσόδων    5.178.000,00 € 
Σύνολο εξόδων    5.147.750,00 € 
Αποθεµατικό             30.250,00 €  
 
       2. Κατ’ άρθρο 77 του ν. 4173/2013, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού των 
∆ήµων, σύµφωνα µε την οποία το σχέδιο Προϋπολογισµού ενσωµατώνεται στην ηλεκτρονική βάση 
δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειµένου το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας 
των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 να παράσχει τη γνώµη του επ’ αυτού µε σκοπό την επίτευξη 
ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων Προϋπολογισµών. 
       3. Εν προκειµένω για το ∆ήµο µας το Παρατηρητήριο µε το υπ’ αριθ. 1599/10-10-2014 σχετικό 
έγγραφο διατύπωσε τη γνώµη ότι ο Προϋπολογισµός του ΚΕ. ΜΕ. Α. ∆ήµου Κοµοτηνής για το 2015 
είναι ισοσκελισµένος αλλά δεν είναι ρεαλιστικός. 
Ειδικότερα διατυπώνει τη γνώµη ότι πρέπει να γίνουν αναγκαίες προσαρµογές ως εξής: 
α)Κριτήριο 3 - οµάδα εσόδων Ι (άρθρο 3 παρ. Β.1 ΚΥΑ 29530/2014) - απαιτούµενη  προσαρµογή- 
µείωση ποσού 27.992,00 €. 
       Πέραν των παραπάνω αναγκαίων για τη συµµόρφωση στην ΚΥΑ προσαρµογών, η Υπηρεσία  
προτείνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να συµπεριλάβει στο αρχικό σχέδιο του προϋπολογισµού, αυξήσεις 
εξόδων οι οποίες προέκυψαν µετά από τον επαναπροσδιορισµό των αναγκών των Υπηρεσιών του 
∆ήµου σε ορισµένες δαπάνες,  όπως: 
Αύξηση του ΚΑ εξόδων 10.6634  «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» κατά 21.100,00 € 
έτσι ώστε να ανέρχεται στο ποσό των 46.100,00 €. 
Αύξηση του ΚΑ εξόδων 10.6643.01 «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση των υπηρεσιών» κατά 5.000,00 
€ έτσι ώστε να ανέρχεται στο ποσό των 125.000,00 €. 
Αύξηση του ΚΑ εξόδων 10.6643.03 «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση του προγράµµατος " ΙΑΚ "» 
κατά 1.000,00 € έτσι ώστε να ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 €. 
Αύξηση του ΚΑ εξόδων 10.6644  «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες» κατά 
8.000,00 € έτσι ώστε να ανέρχεται στο ποσό των 8.500,00 €. 
      Κατόπιν των παραπάνω προσαρµογών στους Κ.Α. ο προϋπολογισµός καθίσταται µη 
ισοσκελισµένος παρουσιάζοντας υπέρβαση στο σκέλος των εξόδων ποσού 63.100,00€.  
     Προκειµένου να επιτευχθεί η προβλεπόµενη από την ΚΥΑ ισοσκέλιση του προϋπολογισµού 
παρακαλούµε να συµπεριλάβετε και αντίστοιχη  µείωση ή διαγραφή εξόδων, ανώτερη της παραπάνω 
υπέρβασης  προκειµένου να σχηµατιστεί επαρκές αποθεµατικό.  
      Επισηµαίνουµε ότι στο σχέδιο του προϋπολογισµού περιλαµβάνονται στο σκέλος των εξόδων 
δαπάνες κατά πλειονότητα ανελαστικές όπως µισθοδοσία, καύσιµα, κατανάλωση ρεύµατος. Οι 
ελαστικές δαπάνες επί των οποίων δύναται να επέλθει µείωση ή και διαγραφή τους, είναι κατά κύριο 
λόγο δαπάνες προγραµµατικών συµβάσεων και έργων, οι οποίες αν η εκτέλεση του προϋπολογισµού 
του 2015 δηµιουργήσει ικανό αποθεµατικό µπορούν να εγγραφούν εκ νέου µε αναµορφώσεις κατά τη 
διάρκεια του οικονοµικού έτους. 

Με τιµή η Προϊσταµένη Οικονοµικού τµήµατος  Τζωϊδου Παλλίδου Αγγελική    
 
Στην συνέχεια ο κος Πρόεδρος πήρε τον λόγο και ενηµέρωσε ότι πρέπει να συµµορφωθούµε µε τις 

οδηγίες που προτείνει το Παρατηρητήριο για να προκύψει ρεαλιστικός αλλά και ισοσκελισµένος 
προϋπολογισµός, καθώς και µε τις προτάσσεις της υπηρεσίας για την εύρυθµη λειτουργία µας, θα 
πρέπει πρώτα να µειωθούν τα έσοδα αλλά αντίστοιχα και τα έξοδα. Πιο συγκεκριµένα 

 
 
Ως προς τα σκέλος των εσόδων 

ΑΔΑ: 7ΩΞΨΩΛΟ-ΑΣΓ



 9 

 να µειωθεί ο Κ.Α. Εσόδων 0527 µε τίτλο «Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών 
σταθµών (Άρθρο 9 και 10 της Κ.Υ.Α. 16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)» κατά το ποσό των 28.000,00 € ώστε 
αυτός να διαµορφωθεί στο ποσό των 72.000,00 € 

Ως προς τα σκέλος των εξόδων 
1) Αύξηση ΚΑ 

Α) Αύξηση του ΚΑ εξόδων 10.6634 «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» κατά 
21.100,00 € έτσι ώστε να ανέρχεται στο ποσό των 46.100,00 €. 
Β) Αύξηση του ΚΑ εξόδων 10.6643.01 «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση των υπηρεσιών» κατά 
5.000,00 € έτσι ώστε να ανέρχεται στο ποσό των 125.000,00 €. 
Γ) Αύξηση του ΚΑ εξόδων 10.6643.03 «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση του προγράµµατος " ΙΑΚ 
"» κατά 1.000,00 € έτσι ώστε να ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 €. 
∆) Αύξηση του ΚΑ εξόδων 10.6644  «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες» κατά 
8.000,00 € έτσι ώστε να ανέρχεται στο ποσό των 8.500,00 €. 

2) Μείωση ΚΑ 
Α) Μείωση ο Κ.Α. Εξόδων 10.6274 µε τίτλο «∆απάνες καθαρισµού γραφείων» κατά το ποσό των 
63.100,00 € ώστε αυτός να διαµορφωθεί στο ποσό των 436.900,00 €. 

Κατόπιν αυτών των αλλαγών το αποτέλεσµα του σχεδίου διαµορφώνετε ως εξής: 
 
Σύνολο εσόδων    5.150.000,00 € 
Σύνολο εξόδων     5.119.750,00 € 
Αποθεµατικό             30.250,00 €  
 

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 κου Προέδρου καθώς  και τις διατάξεις των άρθρων  233,234, 236 και 240 του Ν. 3463/06  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α 
 
    Εγκρίνει τις ανωτέρω απαραίτητες αλλαγές ώστε ο συνταχθέντας Προϋπολογισµός του «ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» για το Οικονοµικό Έτος 2015 να 
διαµορφωθεί ως εξής: 
 
Σύνολο εσόδων    5.150.000,00 € 
Σύνολο εξόδων     5.119.750,00 € 
Αποθεµατικό             30.250,00 €  

                                             Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 104 /2014 

 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  
 
 
 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ 

 
     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑ∆ΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙ∆ΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΚΙΡΙ∆ΗΣ 
ΑΧΜΕΤ ΕΜΡΕ 
ΡΩΞΑΝΗ ΖΑΡΓΙΑΝΗ 
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΖΑ  
 

Ακριβές απόσπασµα  
που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                
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