
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                                   

∆/ΝΣΗ: ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ                                                

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ          

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 
  

Του Πρακτικού της αριθ. 33/2020 δια περιφοράς συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Έγκριση ή µη του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως της 

χρήσεως από 1-1-2019 έως 31-12-2019 του Ν.Π.: Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης 

∆ήµου Κοµοτηνής (αριθµ. 130/2020 απόφαση του  ∆ιοικ. Σ.) 

 

Στην Κοµοτηνή, σήµερα, ∆ευτέρα 28 ∆εκεµβρίου 2020, προσκλήθηκαν σε «διά περιφοράς» ΤΑΚΤΙΚΗ 

συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 

του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 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» και µε τις µε αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (Α∆Α:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-3-2020 (Α∆Α: 

6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 

τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κοµοτηνής, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 30557/23-12-2020 

έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, Ιωάννη Γκαράνη, που εστάλη στον καθένα εκ των µελών της 

(τακτικών και αναπληρωµατικών), µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας (e-meeting). 

Σύµφωνα µε την εκ του νόµου προβλεπόµενη διαδικασία και την ως άνω πρόσκληση-ηµερήσια διάταξη τα 

µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κλήθηκαν αφού λάβουν υπόψη τους τις εισηγήσεις κάθε επιµέρους θέµατος 

που έχουν αναρτηθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα (e-meeting), να ψηφίσουν ηλεκτρονικά για τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας (e-meeting) και της δυνατότητας 

που παρέχει. Μετά το πέρας της εν λόγω προθεσµίας δηλαδή τη 28η-12-2020 και περί ώρα 13:00, 

διαπιστώθηκε από τον ∆ήµαρχο και Πρόεδρο Ιωάννη Γκαράνη, η ύπαρξη νόµιµης απαρτίας, καθόσον σε 

σύνολο 9 µελών συµµετείχαν στην επιτροπή τα 7 µέλη, καθότι απέστειλαν ηλεκτρονικό µήνυµα κατά τα 

ανωτέρω και εποµένως θεωρούνται παρόντες και συγκεκριµένα:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: οι: 1)Γκαράνης Ιωάννης, ∆ήµαρχος – Πρόεδρος, 2)Πολιτειάδης ∆ηµήτριος, Αντιδήµαρχος, 

3)Ισµαήλ Λεβέντ, Αντιδήµαρχος, 4)Κιοσέ Εριτζάν, 5)Κυριαζής Ιωάννης, 6)Μουρτίδης Ιωάννης και 

7)Ζαφειρίδης Γεώργιος, τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 

ΑΠΟΝΤΕΣ οι: 1.Αντώνιος Γραβάνης, και 2. Ανέστης Βαφειάδης, Αντιπρόεδρος, τακτικά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής, οι οποίοι δεν απέστειλαν ηλεκτρονικό µήνυµα κατά τα ανωτέρω και εποµένως δεν 

θεωρούνται παρόντες στη διά περιφοράς συνεδρίαση.  

Οι ανωτέρω παρόντες, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως βεβαιώνεται από την Προϊσταµένη κα 

Κωνσταντινιά Σκαπαριώτου και την Υπάλληλο του Τµήµατος κα Βασιλική Ραχµανίδου, ψήφισαν ηλεκτρονικά 

µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας (e-meeting) για κάθε επιµέρους θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

Κατόπιν ανάγνωσης/καταµέτρησης των αποτελεσµάτων, η ψηφοφορία για κάθε επιµέρους θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης έχει ως εξής: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

.//. 

Αριθµός απόφασης: 454/2020 
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Αναλυτικότερα, για το 4
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης τέθηκε υπόψη των µελών της Οικονοµικής 

Επιτροπής το υπ’ αριθµ. πρωτ. 30509/23-12-2020 διαβιβαστικό έγγραφο της Προϊσταµένης της ∆/νσης του 

ΚΕ.ΜΕ.Α. ∆ήµου Κοµοτηνής, κ. Μαρίας Μερέτη, η οποία υποβάλλει σε ένα αντίγραφο την υπ΄αριθ. 

130/2020 απόφαση του ∆Σ του Ν.Π. ΚΕ.ΜΕ.Α. ∆ήµου Κοµοτηνής µε θέµα «Προέλεγχος ισολογισµού και 

των αποτελεσµάτων χρήσεως της χρήσεως από 01-01-2019 έως 31-12-2019» και ζητά την έγκριση της 

Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη το διαβιβαστικό του Ν.Π., 

βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, καθώς και την υπ’ αριθµ. 130/2020 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Ν.Π. ΚΕ.ΜΕ.Α. ∆ήµου Κοµοτηνής µε θέµα «Προέλεγχος ισολογισµού και των 

αποτελεσµάτων χρήσεως της χρήσεως από 01-01-2019» 

 

Απ ο φ α σ ί ζ ε ι   Πα µψ η φ ε ί  

 

Εγκρίνει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως Οικονομικού Έτους 2019 (1-1-2019 έως 31-12-

2019) του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής», σύμφωνα με τον οποίο 

(ισολογισμό) το σύνολο ενεργητικού είναι 843.736,42 ευρώ, το σύνολο παθητικού είναι 843.736,42 ευρώ και τα 

καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (έλλειμμα - πλεόνασμα) είναι  429.352,78 ευρώ, όπως αυτός εγκρίθηκε µε την 

υπ’ αριθ. 130/2020 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου του ΝΠ και επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 454/2020 

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

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής : 

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

                        ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                                 2. ΛΕΒΕΝΤ ΙΣΜΑΗΛ 

                                                                                                               3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  

                                                                                                               4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΙ∆ΗΣ  

                                                                                                               5. ΚΙΟΣΕ ΕΡΙΤΖΑΝ 

                                                                                                               6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙ∆ΗΣ  

 

Ακριβές Απόσπασµα που 

εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α) 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του πρακτικού της αριθ. 21η συνεδρίασης του Δ.Σ 

Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 

 

 

Περίληψη : «Προέλεγχος ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως της χρήσεως 

από 01-01-2019 έως 31-12-2019» 

  

 

Στην Κομοτηνή  σήμερα 27/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ - 13:30μμ. 

πραγματοποιήθηκε η «δια περιφοράς» τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Ν.Π.Π.) (α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 Του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και 

ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 07/11/2020 έως 30/11/2020,σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/06-11-2020 (Β’ 4899) για τη συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ημερήσιας διάταξης κατόπιν της  αριθ. Πρωτ. 

4212/23-11-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου κου Νικολάου Σωτηρακόπουλου, η οποία 

δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαντήσανε, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας  στη 

Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία, 

δεδομένου ότι επί συνόλου 11 μελών βρέθηκαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση παρόντα και τα 

(11) παρακάτω μέλη: 

Παρόντες :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Νικόλαος Σωτηρακόπουλος (Πρόεδρος) 

2. Μολλά Ισά Ριτβάν (Αντιπρόεδρος) 

3. Αναστασία Λιβεριάδου 

4. Ιωάννης Μουρτίδης 

5. Ιωάννης Κυριαζής 

6. Αθηνά Ναβροζίδου 

7. Μαρία Χατζοπούλου 

8. Αλέξανδρος Τσαπέκος 

9. Αρτεμις Τσολάκη 

10. Αρχοντούλα Καραγεωργίου 

11. Ρωξάνη Ζαργιάνη 

 

 

Στην παραπάνω δια περιφοράς συνεδρίαση έλαβε μέρος η Προϊσταμένη Δ/νσης  Μέριμνας και 

Αλληλεγγύης κ. Μαρία Μερέτη και η υπάλληλος του  ΚΕ.ΜΕ.Α και η .κα. Βαγιανή Σμυλανάκη 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. 

Δήμου Κομοτηνής, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 

Αριθµός Απόφασης : 130/2020 
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  Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της δια περιφοράς συνεδρίασης του Δ.Σ. στο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ 1o: «Προέλεγχος ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως της χρήσεως από 01-

01-2019 έως 31-12-2019» 

Ο κ
ος 

Πρόεδρος εισηγούμενος του θέματος της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής: 

  

Μας υπεβλήθη η υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 4171/23-11-2020 εισήγηση της Βαγιανής Σμυλανάκη, 

Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του τμήματος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν.Π. 

ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής 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 1/1-31/12/2019 που 
έχουν ως εξής: 

 
 
Σύνολο Ενεργητικού : €843.736,42 
Σύνολο Παθητικού : €843.736,42 

Καθαρά Αποτελέσµατα (Έλλειµµα - Πλεόνασµα) Χρήσεως : €429.352,78 
 

και εν συνεχεία να παραπεμφθεί στην Οικονομική Επιτροπή για οριστική έγκριση. 

Επίσης σας επισυνάπτουµε τον Ισολογισµό του 2019 µετά του Προσαρτήµατός του, που 
εµπεριέχουν αναλυτικά τόσο τα στοιχεία του Ενεργητικού όσο και τα στοιχεία του Παθητικού και των 

Αποτελεσµάτων Χρήσεως..…….} 

 

Ύστερα ο κος Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν 

σχετικά.  

Το Διοικητικό 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.Δ.Κ. απαντήσανε θετικά, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email), στη Γραμματέα 

του Δ.Σ. για το ανωτέρω θέμα και συνεπώς το Δ.Σ. 

 

1 .  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 2019 (1-

1-2019 έως 31-12-2019) του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου 

Κομοτηνής», σύμφωνα με τον οποίο (ισολογισμό) το σύνολο ενεργητικού είναι 843.736,42 το 

σύνολο παθητικού είναι 843.736,42 και τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (έλλειμμα - 

πλεόνασμα) είναι  429.352,78 

 

  B.Υποβάλλει τον προαναφερόμενο ισολογισμό με την έκθεση διαχείρισης Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής» προς 

έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο ως έχει παρακάτω: 
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Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 130/2020 

 

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής: 

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

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

      Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                  

 

 

 

        ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ 

              ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

              ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ 

              ΑΘΗΝΑ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ 

              ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΠΕΚΟΣ 

              ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΟΛΑΚΗ 

              ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

              ΡΩΞΑΝΗ ΖΑΡΓΙΑΝΗ 

               

a.i.1.  

a.i.2. Ακριβές απόσπασμα  

που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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