
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                   

∆/ΝΣΗ: ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ                                                

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ          

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

  

     Του Πρακτικού της αριθ. 7/2020 διά περιφοράς συνεδρίασης της 

     Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Έγκριση ή µη του απολογισµού οικ. έτους 2019 του Κέντρου 

Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής (αριθµ. 35/2020 

Απόφαση ∆ιοικ. Συµβουλίου ΚΕ.ΜΕ.Α.). 
  

Στην Κοµοτηνή, σήµερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, προσκλήθηκαν σε τακτική διά 

περιφοράς συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 & 184 

του Ν. 4635/2019, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της από 11-3-2020 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού 

της διάδοσής του», τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής, κατόπιν της αριθ. 

7729/23-03-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, κ. Ιωάννη Γκαράνη, που εστάλη στον 

καθένα εκ των µελών της (τακτικών και αναπληρωµατικών). 

Ύστερα από διαπίστωση νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 9 µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής, συµµετείχαν και τα 9 τακτικά µέλη και συγκεκριµένα: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: οι κ.: 1)Γκαράνης Ιωάννης, ∆ήµαρχος – Πρόεδρος, 2)Βαφειάδης Ανέστης, 

Αντιπρόεδρος, 3)Πολιτειάδης ∆ηµήτριος, Αντιδήµαρχος, 4)Ισµαήλ Λεβέντ, Αντιδήµαρχος, 

5)Κιοσέ Εριτζάν, 6)Κυριαζής Ιωάννης, 7)Ιωάννης Μουρτίδης, 8)Γραβάνης Αντώνιος και 

9)Γεώργιος Ζαφειρίδης, τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής: 

.............................................................................................................................................................. 

.//. 
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Έπειτα ο Πρόεδρος εισηγούµενος του 3
ου

 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: Ο 

Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. ∆ήµου Κοµοτηνής κ. Νικόλαος Σωτηρακόπουλος υπέβαλε το υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 7617/20-3-2020 διαβιβαστικό έγγραφό του, µε το οποίο υποβάλλει σε τέσσερα (4) 

αντίγραφα την υπ’ αριθµ. 35/2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. του 

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

απολογισµού οικονοµικού έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου 

Κοµοτηνής» και ζητά τη σχετική έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής που απαιτείται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019. 

Ύστερα ο  Πρόεδρος καλεί την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά. 

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

εισήγηση του Προέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, καθώς και 

την υπ’ αριθµ. 35/2020 απόφαση του ∆.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.Α. ∆ήµου Κοµοτηνής. Το γεγονός ότι η 

καταµέτρηση των ψήφων της διά περιφοράς συνεδρίασης πραγµατοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ύστερα από ηλεκτρονική ψηφοφορία του κάθε µέλους ξεχωριστά 

και σε ειδικά διαµορφωµένο πίνακα που περιελάµβανε µεταξύ των υπολοίπων αποφάσεων που 

ελήφθησαν στη συνεδρίαση και την παρούσα  

 

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι   ο µ ό φω ν α  

 

Εγκρίνει τον απολογισµό εσόδων - εξόδων οικονοµικού έτους 2019 του ∆ηµοτικού Ν.Π.∆.∆. 

υπό την επωνυµία «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Κοµοτηνής», όπως ψηφίστηκε 

και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 35/2020 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και 

επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 123/2020 

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

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής : 

                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
         ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ           ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ            1. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ∆ΗΣ  

                 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                                            2. ΛΕΒΕΝΤ ΙΣΜΑΗΛ 

                                                                                                                   3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  

                                                                                                                   4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΙ∆ΗΣ  

                                                                                                                   5. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ  

                                                                                                                   6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙ∆ΗΣ 

                                                                                                                  7. ΚΙΟΣΕ ΕΡΙΤΖΑΝ 

     

Ακριβές Απόσπασµα που 

εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  

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. 6
η
 συνεδρίασης του ∆.Σ 

Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

  

Περίληψη : «Έγκριση ή µη του απολογισµού οικονοµικού έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο 

Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» 

 

Στην Κοµοτηνή  σήµερα 17/03/2020 ηµέρα  Τρίτη και ώρα 14:00 π.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. 

940/11-03-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου κου Νικολάου Σωτηρακόπουλου, η οποία 

δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη, του ∆.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 

67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α
/7.6.2010).  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσία του Προέδρου, βρέθηκε σε απαρτία, δεδοµένου ότι επί 

συνόλου 11 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 9 τακτικά µέλη  και συγκεκριµένα : 

Παρόντες :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόντες: 

1. Νικόλαος Σωτηρακόπουλος (Πρόεδρος) 

2. Μολλά Ισά Ριτβάν (Αντιπρόεδρος) 

3. Αναστασία Λιβεριάδου 

4. Ιωάννης Κυριαζής 

5. Ιωάννης Μουρτίδης 

6. Αθηνά Ναβροζίδου 

7. Ρωξάνη Ζαργιάνη 

8. Αρτεµις Τσολάκη 

9. Μαρία Χατζοπούλου 

 

1. Αλέξανδρος Τσαπέκος 

2. Αρχοντούλα Καραγεωργίου 

  Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρούσα η προϊσταµένη της ∆/νσης του Κέντρου  Μέριµνας 

και Αλληλεγγύης (ΚΕ.ΜΕ.Α.) ∆ήµου Κοµοτηνής κ. Μαρία Μερέτη και η αναπληρώτρια 

προϊσταµένη του τµήµατος ∆ιοικητικών Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. ∆ήµου 

Κοµοτηνής κα Βαγιανή Σµυλανάκη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 

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

διάταξης που έχει ως εξής: 

 ΘΕΜΑ 2o «Έγκριση ή µη του απολογισµού οικονοµικού έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο 

Μέριµνας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Κοµοτηνής» 

Αριθµός Απόφασης : 35/2020 
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 Εισηγούµενος ο Πρόεδρος το  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου τα εξής : 

Μας υπεβλήθη η υπ΄ αριθ. πρωτ.753/28-02-2020 εισήγηση του Ταµία του ∆ήµου Κοµοτηνής 

Κυριάκου Τσιµπερίδη 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 2019 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 2019, το σύνολο των προϋπολογισθέντων και 

αναµορφωθέντων εσόδων του ΚΕΜΕΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ήταν 5.024.696.60 ευρώ. Από αυτά 

βεβαιώθηκαν 5.029.447,59 ευρώ και εισπράχτηκαν 4.863.740,27 ευρώ. Το δε σύνολο των 

προϋπολογισθέντων και αναµορφωθέντων εξόδων ήταν σε σύνολο 5.024.696,60 ευρώ και 

αναλυτικότερα τα έξοδα ήταν 5.021.269,53 ευρώ ενώ το Αποθεµατικό 3.427,07 ευρώ. Εντάλθηκαν 

έξοδα ποσού 4.337.301,83 ευρώ, από τα οποία πληρώθηκαν τα 4.336.845,71 ευρώ, τα υπόλοιπα 

επιστράφηκαν λόγο πέρας οικονοµικού έτους. Το δε χρηµατικό υπόλοιπο που µεταφέρεται στην 

διαχείριση του νέου οικονοµικού έτους 2020 είναι ποσού 526.894,56 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 1212.02 µε τίτλο «Επιχορήγηση για την δράση : " ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "» κατά το ποσό των 10.000,00 ευρώ, 

2) στον Κ.Α. Εσόδων 4111 µε τίτλο «Εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 

παράστασης» κατά το ποσό των 848,74 ευρώ, 

3) στον Κ.Α. Εσόδων 4121 µε τίτλο «Φόροι µισθωτών υπηρεσιών» κατά το ποσό των 8.785,26 

ευρώ, 

4) στον Κ.Α. Εσόδων 4123 µε τίτλο «Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ.» 

κατά το ποσό των 2.657,33 ευρώ, 

5) στον Κ.Α. Εσόδων 4124 µε τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου.» κατά το ποσό των 

1.653,86 ευρώ, 

6) στον Κ.Α. Εσόδων 4131 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία» 

κατά το ποσό των 53.692,58 ευρώ,  

7) στον Κ.Α. Εσόδων 4213 µε τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών 

ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)» κατά το ποσό των 1.674,78 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 848,74 ευρώ, 

2) στον Κ.Α. Εξόδων 8221 µε τίτλο «Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών"» κατά το ποσό 

των 8.785,26 ευρώ, 

3) στον Κ.Α. Εξόδων 8223 µε τίτλο «Απόδοση Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. 

Επαγγελµατιών κλπ.» κατά το ποσό των 2.657,33 ευρώ, 

4) στον Κ.Α. Εξόδων 8224 µε τίτλο «Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου» κατά 

το ποσό των 369,65 ευρώ, 

5) στον Κ.Α. Εξόδων 8231 µε τίτλο «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία» 

κατά το ποσό των 53.692,58 ευρώ, 

 

Αναλυτικότερα για τα έσοδα εκδόθηκαν τα αριθ. 1-94 και µε σειρά ΚΡΑΤ τα αριθ. 1 – 13 

συνολικά 107 γραµµάτια είσπραξης συνολικού ποσού 4.863.740,27 ευρώ για δε τα έξοδα εκδόθηκαν 

µε σειρά ΑΘ τα αριθ. 1 – 462, µε σειρά ΚΡΑΤ τα αριθ. 1 – 233, µε σειρά ΕΛ, τα αριθ. 1 – 3 µε σειρά 

ΕΜ τα αριθ. 1 – 116, και τα αριθ. 1 – 58, συνολικά 872 χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής συνολικού 
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ποσού 4.337.301,83- ευρώ από τα οποία πληρώθηκαν τα 869 χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής  ποσού 

4.336.845,71 ευρώ όπως προκύπτει από τους οικείους φακέλους εσόδων εξόδων 2019. 

Το χρηµατικό υπόλοιπο που µεταφέρθηκε στην διαχείριση του νέου οικονοµικού έτους 2020 µε 

το αριθ. 1/02-01-2020 γραµµάτιο είσπραξης είναι  526.894,56 ευρώ.…} 

  

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, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 233, 234, 240 του Ν. 3463/06 Κ.∆.Κ. 

 

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

 

                Εγκρίνει τον απολογισµό  Εσόδων- Εξόδων του ΚΕΜΕΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

οικονοµικού έτους 2019 του οποίου τα µεν έσοδα ανήλθαν σε 4.863.740,27 € τα έξοδα σε 4.336.845,71 

€ και το χρηµατικό υπόλοιπο σε 526.894,56 € σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες του σχετικού 

απολογιστικού πίνακα που έχει ως εξής:   

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 35/2020 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

         ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  

 

 

 

ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ      

ΡΙΤΒΑΝ 

             ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑ∆ΟΥ 

             ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

             ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΙ∆ΗΣ 

             ΑΘΗΝΑ ΝΑΒΡΟΖΙ∆ΟΥ 

              ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

              ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΟΛΑΚΗ 

              ΡΩΞΑΝΗ ΖΑΡΓΙΑΝΗ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα 

που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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