
  

                                                     
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. 1/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 
Δήμoυ Ορεστιάδας»  της  19 του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2015. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  10/2015 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Απευθείας ανάθεση εργασίας στην Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου 
και Περιηγήσεων (ΕΛΠΑ)  για την μεταφορά οχήματος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο με 
αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8583.  
 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,  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. 48/15-01-2015 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  πέντε (5)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Μπαρμπούδης   Αλέξανδρος Κανένας 
2.-Αρχοντίδης        Αρχοντής  
3.-Βαρσαμακίδης   Δημήτριος  
4.-Μουχταρίδου     Βασιλική  
5.-Κεσούδη   Παναγιώτα Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν 

και νόμιμα κλήθηκαν 

          Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του  Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας 
Κόφκελη Αρετή  για τηv τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης. 
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το 10ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:  

 
κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 
Το αριθ. ΚΗΙ 8583 αυτοκίνητο της υπηρεσίας μας ακινητοποιήθηκε 

λόγω βλάβης στα Δίκαια κατά την διαδρομή διανομής συσσιτίου σε άτομα 
τρίτης ηλικίας και κρίθηκε εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση η μεταφορά του σε 
συνεργείο της πόλης της Ορεστιάδας προκειμένου να επισκευαστεί και να 
μεταφέρει φαγητό σε άτομα τρίτης ηλικίας στην περιοχή της Δημοτικής 
Ενότητας Τριγώνου(μεταφέρει καθημερινά 80 μερίδες φαγητού σε άτομα 
τρίτης ηλικίας). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν. 
3463/2006, η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών προς τους Δήμους, τις 
Κοινότητες, τους πάσης φύσεως Συνδέσμους τους, τα νομικά τους πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματά τους, πλην αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα 
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Μέχρι να 
εκδοθεί το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα και σύμφωνα με τις μεταβατικές 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 273, οι κάθε είδους υπηρεσίες, εκτός από τις 
υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 
42Α), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α) με 
την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ 346/1998 (ΦΕΚ 230Α), ως 
ισχύει. Οι διατάξεις του ΠΔ εφαρμόζονται γενικώς και κατ αναλογία και επί της 
εκτέλεσης εργασιών και μεταφορών των δήμων και κοινοτήτων, όπως και επί 
εργασιών συγκεντρώσεως αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων(άρθρο 
70 παρ. 1 του ΠΔ 28/1980).Με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 
3731/2008 προστέθηκαν στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 παρ. 9 και 10. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
«Οικονομική επιτροπή-Αρμοδιότητες» αποφασίζει….καθώς επίσης 
αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων 
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «όταν δημιουργείται άμεσος και 
προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων 
από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίζει για 
θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής 
ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη 
σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης 
επιτροπής. 

΄Οπου αναφέρεται ο Δήμαρχος νοείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΝΠΔΔ 
και όπου αναφέρεται οικονομική ή επιτροπή ποιότητας ζωής νοείται του 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ. 

΄Υστερα από τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 
έλαβε υπόψη τις αναφερόμενες στην εισήγηση διατάξεις και ύστερα από 
διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 
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 Εγκρίνει την αριθ. 8/08-01-2015 απόφαση του Προέδρου με την οποία  
ανατέθηκε στην Ελληνική Λέσχη αυτοκινήτου & περιηγήσεων(ΕΛΠΑ) η  
μεταφορά οχήματος του ΚΚΠΑΑΔΟ με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 8583 έναντι του  
ποσού 180,00 € συμπεριλαβομένου του ΦΠΑ. 

Κρίνει ότι η μεταφορά του με αριθ. ΚΗΙ 8583 αυτοκίνητο της υπηρεσίας 
μας που ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στα Δίκαια κατά την διαδρομή 
διανομής συσσιτίου σε άτομα τρίτης ηλικίας ότι ήταν εξαιρετικά επείγουσα 
περίπτωση η μεταφορά του σε συνεργείο της πόλης της Ορεστιάδας 
προκειμένου να επισκευαστεί και να μεταφέρει φαγητό σε άτομα τρίτης ηλικίας 
στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου(μεταφέρει καθημερινά 80 
μερίδες φαγητού σε άτομα τρίτης ηλικίας). 
   H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό   10/2015. 
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 
                                                    
                                                                         O Πρόεδρος   Τα  Μέλη 
                                                                        (ακολουθούν υπογραφές) 
    
     Ακριβές απόσπασμα 
         Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 
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