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ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 1/2016 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του
Δήμoυ Ορεστιάδας» της 20 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2016
ΘΕΜΑ 12ο: Παραχώρηση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας στη Σχολή
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.
Στην Ορεστιάδα σήμερα 20 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, 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. 63/13-01-2016 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
1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος
2.-Αρχοντίδης
Αρχοντής
3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος
4.-Μουχταρίδου Βασιλική

ΑΠΟΝΤΕΣ
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.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο 12ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιπρόεδρο κ. Αρχοντίδη Αρχοντή, ο
οποίος είπε τα εξής:
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κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι
Σύμφωνα με τον Πρότυπο κανονισμό λειτουργίας Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών και κοινοτικών χώρων Άθλησης της χώρας (ΦΕΚ
1362 /18-10-2001 άρθρο 8), κάθε Υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ, αθλητικός
φορέας (Ομοσπονδία –Σωματείο), ιδιωτικός φορέας και άτομο που επιθυμεί να
κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δημοτικού χώρου άθλησης,
απευθύνεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, το
οποίο θα αποφασίζει και θα απαντά σε κάθε αίτημα.
Η Σχολή Αστυφυλάκων-Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου με
το αριθ. 6502/12/128-γ/15-01-2016 έγγραφό της μας γνωρίζει ότι στα πλαίσια
εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων προβλέπεται η συγκρότηση
αθλητικών ομάδων και η συμμετοχή αυτών στους αγώνες Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Από την Υπηρεσία έχει συγκροτηθεί
ομάδα κολύμβησης Δοκίμων Αστυφυλάκων από αθλητές της κολύμβησης οι
οποίοι προ της κατάταξής τους ήταν αθλητές σε διάφορους ανά την Ελλάδα
συλλόγους, για μία (1) διαδρομή πισίνας από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη και
από ώρα 15:00 μ.μ έως 17:00 μ.μ και κατά το χρονικό διάστημα από 08-022016 μέχρι 31-05-2016.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έλαβε υπόψη του το (ΦΕΚ 1362 /18-10-2001 άρθρο 8), είδε το αριθ.
6502/12/128-γ/15-01-2016 έγγραφο της Σχολής Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου
και ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA
1.-Παραχωρεί στη Σχολή Αστυφυλάκων-Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων
Διδυμοτείχου το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ορεστιάδας και συγκεκριμένα τις
διαδρομές α)Νο 6 κάθε Δευτέρα και από ώρα 14:30 μέχρι 16:00 και β)Νο 7
κάθε Τετάρτη και από ώρα 14:30 μέχρι 16:00 και κατά το χρονικό διάστημα
από 08-02-2016 μέχρι 31-05-2016 για εκπαίδευση των Δοκίμων
Αστυφυλάκων, με την προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν Ναυαγοσώστη.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:
O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

