
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 305/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       Θέμα: Έγκριση απολογισμού  του Ευγηρίας Ιδρύματος  της Ι.Μ Νικοπόλεως &   
                  Πρεβέζης,  οικονομικού έτους 2016
                  
 Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

του Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.10145/21-04-2017  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

     Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος        1. Ματέρης Κωνσταντίνος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος        2. Κατέρης Κωνσταντίνος
     3.  Νέσσερης Χρήστος
     4.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     5.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος
     7.  Παππάς Δημήτριος

   

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα, παρουσίασε την εισήγηση τoυ Τμήματος Κοινωνικής

Πολιτικής,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ. Μ.Ζουρουφίδου), που έχει ως εξής: 

«…Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 58Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και του
άρθρο  94  παρ.3β  αριθμ  11  η  έγκριση  απολογισμού  του  κάθε  οικονομικού  έτους  των
φιλανθρωπικών σωματίων γίνεται από το δημοτικό συμβούλιο
    Εκ του νόμου Ν. 1111/72 άρθρο 8  « Περί αναγνωρισμένων  φιλανθρωπικών σωματείων »
υποχρεούται  το  φιλανθρωπικό  σωματείο  να  καταθέτει  τον  προϋπολογισμό  του  στο  τμήμα
πρόνοιας του νομού για έγκριση ( άρθρο 17 του ΝΔ 795/71).
   Το Ευγηρίας Ίδρυμα ( Γηροκομείο) Πρέβεζας  άρχισε να λειτουργεί από το 1960 με άδεια
ίδρυσης ΦΕΚ 718 ,21/10/1960 και άδεια λειτουργίας ανανεωμένη ΦΕΚ 1115 , 8/9/2000  είναι
σωματείο φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  ΝΠΙΔ έχει δύναμη για είκοσι τέσσερις
(24) ηλικιωμένους. Έχει έξι (6) δίκλινα δωμάτια γυναικών , (4) δίκλινα δωμάτια ανδρών  και
δυο δίκλινα δωμάτια  για κατάκοιτους.
   Σήμερα έχουν 12 δώδεκα  τροφίμους  εκ των οποίων 9 γυναίκες  και  3 άνδρες .Επίσης
σιτίζουν  και  9   άστεγους  οι  οποίοι  δεν  είναι  ηλικιωμένοι  και  κατά  καιρούς  αυξάνονται  ή
μειώνονται.  Το Γηροκομείο εξυπηρετεί  τον νομό  Πρέβεζας.  Στο γηροκομείο δουλεύουν τις
απογευματινές ώρες 20 εθελόντριες οι οποίες φροντίζουν το απογευματινό συσσίτιο και δείπνο.
Το  προσωπικό  που  απασχολεί  είναι  1  μαγείρισσα  και   1  καθαρίστρια  με  πλήρη  ωράριο,  2
αναπληρώτριες που αναπληρώνουν τις μόνιμες και τις εθελόντριες στα ρεπό , τα απογευματινά
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δίωρα, και τις άδειες των εργαζομένων .Όλες έχουν   ασφάλιση Ι.Κ.Α . Δυο φορές τον μήνα  και
όποτε χρειαστεί απασχολούν  τον γιατρό Σπυρέλη Μιχαήλ 
  Σκοπός του Γηροκομείου είναι η εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων που είναι μόνοι τους στην ζωή
χωρίς την φροντίδα κανενός.         
  Στο πρακτικό Πράξη 1 / 2017 Θέμα  Γ΄ στις 16/1/2017  πρακτικό της Επιτροπής Διοικήσεως
και Διαχειρίσεως του εν λόγω Ιδρύματος. «Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού  έτους
2016 » που μας υπέβαλε το Ευγηρίας Ίδρυμα στις  3/2/2017 με το υπ΄αριθμ. 2/24-1-2017
έγγραφο τους  ,φαίνεται ότι:
 Α)Τα τακτικά έσοδα που  είχαν για το έτος 2016 είναι Σύνολο 107824,58€ 
  Αναλυτικά:  86901,94€ από  το  υπόλοιπο  του 2015,  20750,40€ από   έσοδα  περιουσίας,
172,24€ από τόκους . Τα έκτακτα έσοδα ήταν 75482,20€ από δωρεές – κληροδοσίες.Σύνολο
εσόδων 183306,78€
Β)Τα έξοδα του Ιδρύματος ήταν 105589,43 € αναλυτικά:  49580,98€ για αποδοχές προσωπικού
και την ασφάλεια τους, 10466,12€ για διατροφή – ιματισμό, 
35013,56€ για  έξοδα λειτουργίας  (  ΟΤΕ,  ΔΕΗ,  θέρμανση  κ.λ.π),  3846,87€ για  φάρμακα –
νοσήλια,  2885,97€ για  συντήρηση κτιρίων,  1754,85€ για εξοπλισμό,  2041,08€ απρόβλεπτα
έξοδα και τα έκτακτα έξοδα (Φ.Ε.-Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) 
        Ανακεφαλαιώνοντας          Σύνολο Εσόδων                    183306,78
                                                    Σύνολο Εξόδων               105589,43
                                            Υπόλοιπο σε νέα χρήση          77717,35

          Επειδή η λειτουργία του Ευγηρίας Ίδρυμα  είναι απαραίτητη για την περιοχή και επειδή
όπως φαίνεται λειτουργεί ικανοποιητικά  και ο απολογισμός του είναι  λογικός, εισηγούμαστε
στην  οικονομική  επιτροπή  την  έγκριση  του  απολογισμού  προκειμένου  στην  συνέχεια  να
εισηγηθούμε την έγκριση του στο Δημοτικό Συμβούλιο.... »  

    Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,
 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    Εγκρίνει τον Απολογισμό  Εσόδων – Εξόδων του Ευγηρίας Ιδρύματος της Ιεράς   
   Μητροπόλεως Νικοπόλεως & Πρεβέζης,  οικ.έτους 2016, που έχει ως εξής: 

             ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2016                   183.306,78 € 
             ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2016                   105.589,43 €
             ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ                77.717,35 €
    

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 305/2017.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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