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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

           Από το αριθμ. 18/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας»  της 15 του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 
2014. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  115/2014 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης του Προέδρου  στην Αθήνα στις 16 & 17 
Σεπτεμβρίου 2014.   

Στην Ορεστιάδα σήμερα 15 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00,  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. 1563/11-09-2014 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  τέσσερα (4)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ    

     1.-Βαρσαμακίδης  Δημήτριος                             Γραμματίκης      Γεώργιος                               

     2.-Γεωργίου           Γεώργιος                                  
     3.-Μουχταρίδου     Βασιλική    
     4.-Κεραμιτσή         Στυλιανή                    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  αναφερόμενος στο 4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην κ. Μουχταρίδου Βασιλική η οποία 
είπε τα εξής:           
 

κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 

ΑΔΑ: ΩΗΟΨΟΕΡΠ-95Χ



Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 του Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/2006) 
«Δαπάνες μετακίνησης-Αποζημιώσεις-λοιπά έξοδα» οι Δήμαρχοι, οι 
αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι Κοινοτήτων και οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί 
Σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται  εκτός της έδρας του Δήμου ή της 
Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται  να 
μετακινηθεί εκτός έδρας ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος  
Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις 
αυτές το συμβούλιο αποφασίζει  χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν 
επιβεβλημένη ή όχι. 

Ο Πρόεδρος κ. Βαρσαμακίδης Δημήτριος θα μεταβεί στην Αθήνα για 
εκτέλεση υπηρεσίας  στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2014 προκειμένου να 
επισκεφθεί τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το θέμα της εναλλακτικής 
μορφής θέρμανσης του Κολυμβητηρίου καθώς επίσης και την Ελληνική 
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και  Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για να ενημερωθεί 
για το νέο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής» 
έτους 2014-2015. 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσε κώλυμα να 
πάρει μέρος στη συζήτηση και στην κατάρτιση της απόφασης επειδή έχει υλικό 
συμφέρον και βγήκε από την αίθουσα συνεδριάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 99 του N.3463/2006. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
του την ανάγκη μετάβασης του κ. Προέδρου  στην Αθήνα το άρθρο 140 του 
Ν.3463/2006  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 
1.-Εγκρίνει τη μετάβαση του Προέδρου κ.Βαρσαμακίδη Δημητρίου στην 

Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας  στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2014 προκειμένου 
να επισκεφθεί τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το θέμα της εναλλακτικής 
μορφής θέρμανσης του Κολυμβητηρίου καθώς επίσης και την Ελληνική 
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και  Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για να ενημερωθεί 
για το νέο Πρόγραμμα των Παιδικών Σταθμών «Εναρμόνιση επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής» έτους 2014-2015. 

2.-Τα έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης, μετακίνησης και διαμονής του 
Προέδρου θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο οικον. έτους 
2014. 

3.-Κρίνει σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010  ότι είναι έκτακτη 
περίπτωση εξαιρετικά επείγουσα για το λόγο ότι πρόκειται για εκτέλεση 
υπηρεσίας. 

Κατά τη λήψη της απόφασης απουσίαζε ο Πρόεδρος κ. Βαρσαμακίδης 
Δημήτριος. 
 H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 115/2014. 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 
                                                                             Ο Πρόεδρος   Τα Μέλη 

                                                                    (ακολουθούν υπογραφές)        
       Ακριβές Απόσπασμα 

                Ο Πρόεδρος 
 
           Βαρσαμακίδης Δημήτριος 

ΑΔΑ: ΩΗΟΨΟΕΡΠ-95Χ
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