
                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ          
Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

           Από το αριθμ. 7/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 
Δήμoυ Ορεστιάδας»  της 28 του μηνός  Μαρτίου του έτους 2014. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  49/2014 

ΘΕΜΑ 4ο: Επιστροφή χρημάτων στο λογαριασμό αδιάθετο υπόλοιπο Ν.Π 
παρελθόντων οικονομικών ετών μετά από έλεγχο της χρηματοδότησης δομών 
«Βοήθεια στο σπίτι» για το έτος 2011. 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 28 του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ,  συνήλθε σε  τακτική δημόσια 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο 
γραφείο του Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 543/24-03-2014 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους 
τους διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση  τρία (3)  μέλη και ονομαστικά οι: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ                 

     1.-Βαρσαμακίδης  Δημήτριος                             Γραμματίκης      Γεώργιος                                       
     2.-Γεωργίου           Γεώργιος                              Κεραμιτσή          Στυλιανή                                                                   
     3.-Μουχταρίδου     Βασιλική      
                                                                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
                                                                     νόμιμα κλήθηκαν                                                                           

 Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του  Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή  για τηv τήρηση τωv 
πρακτικώv της συνεδρίασης.  
 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το 4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:  

κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 
Mε την αριθ. 147373/4339/20-03-2014 Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  με θέμα «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 
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73360/2235/28-06-2013 απόφασή μας σχετικά με τον έλεγχο 
χρηματοδότησης της ενέργειας «Βοήθεια στο σπίτι» για το έτος 2011 των 
δομών του Δήμου Ορεστιάδας και μετά από τον επανέλεγχο του φακέλου των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και αφορούν την υπόψη πράξη, 
προκύπτουν τα εξής: 

Α)Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 έως 9/5/2011 το συνολικό 
κόστος για τις δομές «Βοήθεια στο σπίτι» του  Δήμου Ορεστιάδας είναι: 

Συνολικό κόστος=Μισθολογικό κόστος δομής πρώην Δήμου 
Ορεστιάδας+Μισθολογικό κόστος δομής πρώην Δήμου Βύσσας+Μισθολογικό 
κόστος δομής πρώην Δήμου Κυπρίνου+Μισθολογικό κόστος δομής πρώην 
Δήμου Τριγώνου+Λειτουργικά ΄Εξοδα=18.515,76+ 33.130,43+ 41.273,19+ 
32.949,89+ 0,00=125.869,27€. 

Το Μισθολογικό κόστος των δομών πρώην Δήμου Ορεστιάδας 
(18.515,76), πρώην Δήμου Βύσσας (33.130,43) και πρώην Δήμου Κυπρίνου 
(41.273,19) που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 92.919,38 € το ανέλαβε το 
ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης &Αθλητισμού Δήμου 
Ορεστιάδας. 

Το μισθολογικό κόστος της δομής πρώην Δήμου Τριγώνου που 
ανέρχεται στα 32.949,89 € ανέλαβε η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας. 

Β)Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Α/Μ.Θ., κατόπιν του 25634/ΕΥΣ 3472/8-6-2011εγγράφου  του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αφορά την κάλυψη 
δαπανών λειτουργίας των δομών «Βοήθεια στο σπίτι» μέχρι την υπογραφή 
νέων συμβάσεων, επιχορήγησε το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας με το ποσό των 137.938,18 €, 
σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 61160/1443/12-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης 
Αναπτυξιακού Προγρ-σμού ΠΑΜΘ, ως προκαταβολή των δαπανών 
λειτουργίας για το πρώτο εξάμηνο του 2011. 

Γ) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Ορεστιάδας, έλαβε μέσω του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας, όπως προκύπτει από το 
206/2011 Χρηματικό ένταλμα της επιχείρησης, το ποσό των 32.949,89 € ως 
επιχορήγηση των δαπανών λειτουργίας της δομής του πρώην Δήμου 
Τριγώνου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 έως 9/5/2011. 

Δ)Για το χρονικό διάστημα από 10/5/2011 έως 31/12/2011 το συνολικό 
κόστος για το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & 
Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας είναι: 

Συνολικό κόστος= Μισθολογικό κόστος+ Λειτουργικά ΄Εξοδα= 
250.047,89+12.502,39 (250.047,89Χ5%)=262.550,28 €. 

Το ποσό στο οποίο διαμορφώθηκε η σύμβαση μεταξύ του ΝΠΔΔ 
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου 
Ορεστιάδας και της ΕΕΤΑΑ είναι 394.320,00 €. 

΄Υστερα από τα παραπάνω ο κ. Περιφερειάρχης, αποφασίζει: 
Την τροποποίηση της αριθ. 73360/2235/28-06-2013  απόφασής του, 

ως εξής: 
Το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης &Αθλητισμού 

Δήμου Ορεστιάδας οφείλει να επιστρέψει το ποσό των 137.938,18-
125.869,27=12.068,91 € καταθέτοντάς το στο λογαριασμό (Αδιάθετα 
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Υπόλοιπα Νομικών Προσώπων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών) που 
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 023/3100100000231000. 

Η προηγούμενη υπ αριθ. 73360/2235/28-06-2013 απόφασή του παύει 
να ισχύει. 

Σύμφωνα με αριθ. πρωτ. 47316/ΔΕ-5660/25-10-2013 (ΑΔΑ ΒΛΛΑΦ-
87Ω) έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που 
αφορά τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, 
οφείλετε εντός 15 ημερών από την παραλαβή της παρούσας απόφασης να 
καταθέσετε το ποσό των 12.068,91 € στο λογαριασμό (Αδιάθετα Υπόλοιπα 
Νομικών Προσώπων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών) που τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος με αριθ. 023/3100100000231000 και να αποστείλετε 
άμεσα στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ το αποδεικτικό 
κατάθεσης. 

΄Υστερα από τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

είδε την αριθ. 147373/4339/20-03-2014 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  και ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Την επιστροφή χρημάτων ποσού 12.068,91 €  και την κατάθεσή του  

στο λογαριασμό (Αδιάθετα Υπόλοιπα Νομικών Προσώπων Παρελθόντων 
Οικονομικών Ετών) που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθ. 
023/3100100000231000  μετά από έλεγχο της χρηματοδότησης δομών 
«Βοήθεια στο σπίτι» για το έτος 2011 και σύμφωνα με  την αριθ. 
147373/4339/20-03-2014 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης.   

Ορίζει υπόλογο την Λουλούδη Δέσποινα μόνιμη υπάλληλο του 
ΚΚΠΑΑΔΟ για την διεκπεραίωση της πληρωμής στην Τράπεζα Ελλάδας-
Κατάστημα Ορεστιάδας, η οποία υποχρεούται να αποδώσει το λογαριασμό 
μέχρι 28-Ιουνίου 2014 (παρ. 1 του άρθρ. 32 του Β.Δ 17.5/15-06-1959 (ΦΕΚ 
114/59 τεύχος Α΄). 

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την έκδοση του χρηματικού 
εντάλματος και την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης στη Δ/νση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΑΜΘ. 
    H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 49/2014. 
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 

                                                  
                                                                        Ο Πρόεδρος   Τα Μέλη  
                                                                       (ακολουθούν υπογραφές) 

 

    Ακριβές Απόσπασμα 

        Ο Πρόεδρος  

 

 Βαρσαμακίδης Δημήτριος 
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