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Του Πρακτικού της αριθ. 29/2019 συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Έγκριση ή µη της αριθ. 138/2019 απόφασης του ∆.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. 

∆ήµου Κοµοτηνής περί του απολογισµού οικονοµικού έτους 2018. 

 

  

Στην Κοµοτηνή, σήµερα, Τρίτη 17 ∆εκεµβρίου 2019, και ώρα 12.30΄ το µεσηµέρι συνήλθε στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα Κοµοτηνής σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

Κοµοτηνής, κατόπιν της αριθ. 34461/13-12-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Ιωάννη 

Γκαράνη, που επιδόθηκε στον καθένα των µελών της (τακτικών και αναπληρωµατικών). 

Ύστερα από διαπίστωση νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 9 µελών της Οικονοµικής 
Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 6 τακτικά µέλη και 2 αναπληρωµατικά και συγκεκριµένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Βαφειάδης Ανέστης, Αντιπρόεδρος ως Αναπληρωτής Προέδρου, 2)Πολιτειάδης 
∆ηµήτριος, Αντιδήµαρχος, 3)Ισµαήλ Λεβέντ, Αντιδήµαρχος, 4)Κιοσέ Εριτζάν, 5)Μουρτίδης Ιωάννης, 
6)Γραβάνης Αντώνιος, τακτικά µέλη της Οικονοµικής, 7)Λεχούδης Κίµων και 8)Καραϊσκος 
Κωνσταντίνος, αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Γκαράνης Ιωάννης, ∆ήµαρχος – Πρόεδρος, 2)Κυριαζής Ιωάννης και 3)Καραϊσκος 
Κοσµάς, τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νοµότυπα οι κ.: 1)Νικολέττα 

Χονδροµατίδου, Υπάλληλος του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου, 2)Μαρία 

Σοφιανού, Γενική Γραµµατέας του ∆ήµου, 3)Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, 4)∆έσποινα Πάσσου, Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 5)Μαρία 

Γκιουλέ, Προϊσταµένη του Τµήµατος Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και 
Αποθηκών, 6)Ζωή Πολίτου, Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών, Υλικών, Εξοπλισµού, 

Υπηρεσιών, 7)Μαρία Μερέτη, Προϊσταµένη της ∆/νσης Μέριµνας και Αλληλεγγύης, 8)∆ηµήτριος 
Κατσιµίγας, Υπάλληλος του ∆ήµου και 9)∆ηµοσθένης Τακάς, ∆ικηγόρος του ∆ήµου. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής στα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής: 
………………………………………………………………………………………...................................... 

.//.  
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Έπειτα ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εισηγούµενος του 18
ου

 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, 
λέει τα εξής: Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. ∆ήµου Κοµοτηνής κ. Νικόλαος Σωτηρακόπουλος 
υπέβαλε το αριθµ. πρωτ. 34209/12-12-2019 διαβιβαστικό έγγραφό του, µε το οποίο υποβάλλει σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα την αριθµ. 138/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. του 

«Κέντρου Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» µε θέµα: «Έγκριση του απολογισµού 

οικονοµικού έτους 2018 του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» και 
παρακαλούµε για τη σχετική έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής που απαιτείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019. 

Ο Πρόεδρος του ∆Σ του ΚΕ.ΜΕ.Α. ∆ήµου Κοµοτηνής υπογραφή Νικόλαος Σωτηρακόπουλος. 
Ύστερα ο  Προεδρεύων Αντιπρόεδρος καλεί την Ο.Ε. ν' αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών, λαµβάνοντας υπόψη την 

εισήγηση του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 3 του 

Ν.4623/2019, καθώς και την υπ’ αριθµ. 138/2019 απόφαση του ∆.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. ∆ήµου Κοµοτηνής  
 

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι   ο µ ό φω ν α  

 

Εγκρίνει τον απολογισµό εσόδων - εξόδων οικονοµικού έτους 2018 του ∆ηµοτικού Ν.Π.∆.∆. υπό 

την επωνυµία «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Κοµοτηνής», όπως ψηφίστηκε και 
εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.138/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και επισυνάπτεται στην 

παρούσα. 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 334/2019 

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

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής : 
                         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

             ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ                         1. ΠΟΛΙΤΕΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                    ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ                                   2. ΙΣΜΑΗΛ ΛΕΒΕΝΤ 

                                                                                                    3. ΚΙΟΣΕ ΕΡΙΤΖΑΝ  

                                                                                                    4. ΜΟΥΡΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                                                    5. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                                                                                                    6. ΛΕΧΟΥ∆ΗΣ ΚΙΜΩΝ 

                                                                                                    7. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 

Ακριβές Απόσπασµα που 

εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

 

 

 

ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α) 

                                                                  
 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α    

                                    

Του πρακτικού της αριθ. 23
η
 συνεδρίασης του ∆.Σ 

Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

 

  

 

Περίληψη : «Έγκριση ή µη του απολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο 

Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» 
 

Στην Κοµοτηνή  σήµερα 15/11/2019, ηµέρα Παρασκευή 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. 3970/12-11-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, κου Ιωάννη Γκαράνη 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 τακτικά µέλη  και συγκεκριµένα: 

Παρόντες :  

 

 

 

 

 

 

 

Απόντες: 

 

 

1. Ιωάννης Γκαράνης (Πρόεδρος) 

2. Παναγιώτης Χαραλαµπίδης (Αντιπρόεδρος) 

3. Αναστασία Λιβεριάδου 

4. Εµρέ Αχµέτ 

5. Κυριακή ∆αγγίδου 

6. Ρωξάνη Ζαργιάνη 

7. Άρτεµις Τσολάκη            

 

1. Νικόλαος Φακιρίδης 

2. Γεώργιος Ναβροζίδης 

3. Χρυσούλα Τακά 

4. Κων/νια Σκαπαριώτου 

Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρούσα η Προϊσταµένη ∆/νσης  Μέριµνας και Αλληλεγγύης 

κ. Μαρία Μερέτη και η υπάλληλος του  ΚΕ.ΜΕ.Α κα Βαγιανή Σµυλανάκη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών 

Γραµµατέων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης                   

   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης του ∆.Σ. στο θέµα σας ηµερήσιας 

διάταξης που έχει ως εξής: 

 ΘΕΜΑ 2o «Έγκριση ή µη του απολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο 

Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» 

 Εισηγούµενος ο Πρόεδρος το  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου τα εξής : 

Αριθµός Απόφασης : 138/2019 
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Μας υπεβλήθη η υπ΄ αριθ. πρωτ. 3894/06-08-2019 εισήγηση του Κυριάκου Τσιµπερίδη, ειδικού 

ταµεία του Ν.Π ΚΕ.ΜΕ.Α. ∆ήµου Κοµοτηνής, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

: 

{………..Σύµφωνα µε το άρθρο 163 & παρ. 2 του άρθρου 175  του ν.3464/2006 « ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα» σας υποβάλλω συνηµµένα απολογιστικό πίνακα του ΚΕΜΕΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ οικ. 
Έτους 2018 για έγκριση. 

Τα παραστατικά στοιχεία εισπράξεων και πληρωµών βρίσκονται στο Ταµείο του ∆ήµου Κοµοτηνής στη 
διάθεση κάθε αρµόδιου για έλεγχο. 

Στη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2018, το σύνολο των προϋπολογισθέντων και αναµορφωθέντων 
εσόδων του ΚΕΜΕΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ήταν 5.057.675,24 ευρώ. Από αυτά βεβαιώθηκαν  και εισπράχτηκαν 
4.459.689,79  ευρώ. Το δε σύνολο των προϋπολογισθέντων και αναµορφωθέντων εξόδων ήταν 5.049.880,00 
ευρώ και το Αποθεµατικό 7.795,24 ευρώ και σε σύνολο 5.057.675,24 ευρώ. Εντάλθηκαν έξοδα ποσού 
4.107.481,27 ευρώ, από τα οποία πληρώθηκαν τα 4.085.439,19 ευρώ, τα υπόλοιπα επιστράφηκαν λόγο πέρας 
οικονοµικού έτους. Το δε χρηµατικό υπόλοιπο που µεταφέρεται στην διαχείριση του νέου οικονοµικού έτους 2019 
είναι ποσού 374.250,60 ευρώ. 

Όσον αφορά τα έσοδα παρατηρήθηκε ότι σε Κ.Α. Εσόδων βεβαιώθηκαν περισσότερα από τα 
προϋπολογιζόµενα έσοδα και πιο συγκεκριµένα: 

1) στον Κ.Α. Εσόδων 0111.01 µε τίτλο «Έσοδα από γενόµενες δαπάνες για λογαριασµό υδροληπτών."» 
κατά το ποσό των 1.640,00 ευρώ, 

2) στον Κ.Α. Εσόδων 4111 µε τίτλο «Εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 
παράστασης» κατά το ποσό των 3.175,05 ευρώ, 

3) στον Κ.Α. Εσόδων 4121 µε τίτλο «Φόροι µισθωτών υπηρεσιών» κατά το ποσό των 25.612,55 ευρώ, 
4) στον Κ.Α. Εσόδων 4122.01 µε τίτλο «Φόροι και χαρτόσηµο από τα έξοδα παράστασης Προέδρου & 

Αντιπροέδρου του ∆.Σ.» κατά το ποσό των 3.826,18 ευρώ, 
5) στον Κ.Α. Εσόδων 4123 µε τίτλο «Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ.» κατά το 

ποσό των 5.090,32 ευρώ,  
6) στον Κ.Α. Εσόδων 4124 µε τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου.» κατά το ποσό των 1.068,25 

ευρώ, 
7) στον Κ.Α. Εσόδων 4131 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία» κατά το ποσό 

των 63.171,12 ευρώ,  
8) στον Κ.Α. Εσόδων 4132 µε τίτλο «Εισφορά "Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠ∆∆" του ΤΕΑ∆Υ (Ν 

103/75)» κατά το ποσό των 186,33 ευρώ,  
9) στον Κ.Α. Εσόδων 4132 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων από απεργία υπαλλήλων του ΝΠ» κατά το 

ποσό των 3.141,06 ευρώ, 
 
Επίσης όσον αφορά τα έξοδα παρατηρήθηκε υπέρβαση στους αντίστοιχους Κ.Α. Εξόδων. Πιο 

συγκεκριµένα: 
1) στον Κ.Α. Εξόδων 8211 µε τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 

παράστασης» κατά το ποσό των 3.175,05 ευρώ, 
2) στον Κ.Α. Εξόδων 8221 µε τίτλο «Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών"» κατά το ποσό των 

25.612,55 ευρώ, 
3) στον Κ.Α. Εξόδων 8223 µε τίτλο «Απόδοση Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ.» 

κατά το ποσό των 5.090,32 ευρώ, 
4) στον Κ.Α. Εξόδων 8224 µε τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου» κατά το ποσό των 

6.964,10 ευρώ, 
5) στον Κ.Α. Εξόδων 8231 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία» κατά το ποσό 

των 67.356,18 ευρώ, 
6) στον Κ.Α. Εξόδων 8232 µε τίτλο «Εισφορά "Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠ∆∆" του ΤΕΑ∆Υ (Ν 

103/75)» κατά το ποσό των 186,33 ευρώ,  
 
Αναλυτικότερα για τα έσοδα εκδόθηκαν τα αριθ. 1 – 92 και µε σειρά ΚΡΑΤ τα αριθ. 1 – 14 συνολικά 106 

γραµµάτια είσπραξης συνολικού ποσού 4.459.689,79  ευρώ για δε τα έξοδα εκδόθηκαν µε σειρά ΑΘ τα αριθ. 1 – 
431, µε σειρά ΚΡΑΤ τα αριθ. 1 – 245, µε σειρά ΕΛ, τα αριθ. 1 – 75 µε σειρά ΕΜ τα αριθ. 1 – 111, και τα αριθ. 1 – 
56, συνολικά 918 χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής συνολικού ποσού 4.113.945,86 ευρώ από τα οποία 
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πληρώθηκαν τα 906 χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής  ποσού 4.085.439,19 ευρώ όπως προκύπτει από τους 
οικείους φακέλους εσόδων εξόδων 2018. 
Το χρηµατικό υπόλοιπο που µεταφέρθηκε στην διαχείριση του νέου οικονοµικού έτους 2019 µε το αριθ. 1/2-1-
2018 γραµµάτιο είσπραξης είναι  374.250,60 ευρώ.……..} 

 
Ύστερα ο κος Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωµών λαµβάνοντας 

υπόψη την εισήγηση του προέδρου, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 233, 240 του Ν. 3463/06 
Κ.∆.Κ. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

 

                Εγκρίνει τον απολογισµό  Εσόδων- Εξόδων του ΚΕΜΕΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ οικονοµικού 

έτους 2018 του οποίου τα µεν έσοδα ανήλθαν σε 4.459.689,79 € τα έξοδα σε 4.085.439,19 € και το 

χρηµατικό υπόλοιπο σε 374.250,60 € σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες του σχετικού απολογιστικού 

πίνακα που έχει ως εξής:   
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Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 138/2019 

 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής: 
………………………………………………………………………………………………………………… 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 

        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   
 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑ∆ΟΥ  
ΕΜΡΕ ΑΧΜΕΤ 
ΖΑΡΓΙΑΝΗ ΡΩΞΑΝΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ ∆ΑΓΓΙ∆ΟΥ 
ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΟΛΑΚΗ 
 

 

  

Ακριβές απόσπασµα 

που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 
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