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   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 20/29-09-2014 της συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» 
 
 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 19:00 στα γραφεία του ΚΚΠΑΑΔΟ συνήλθε σε δημόσια τακτική 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας», ύστερα από την 
αριθ. 1670/25-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης: 

 
Θέμα 1ο:Συγκρότηση σε σώμα, ορισμός της οικονομικής 

διαχείρισης του ΚΚΠΑΑΔΟ και εκπροσώπησή του νομικού προσώπου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  πέντε(5) μέλη: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Μπαρμπούδης   Αλέξανδρος Κανένας 

2.-Αρχοντίδης         Αρχοντής  

3.-Βαρσαμακίδης   Δημήτριος  

4.-Μουχταρίδου     Βασιλική  

5.-Κεσσούδη          Παναγιώτα Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
νόμιμα κλήθηκαν 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κ. Κόφκελη Αρετή. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας 
διάταξης και είπε τα εξής: 
  κ.κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 233 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/06) 
το οποίο αναφέρεται στα ιδρύματα αλλά ισχύει κατ αναλογία και για τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου ορίζονται τα εξής :  

ΑΔΑ: ΩΙ82ΟΕΡΠ-ΦΡΣ



1. -Το διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρος του και η εκτελεστική επιτροπή έχουν , 
ως προς τη διοίκηση του ιδρύματος, τις αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου, 
δημάρχου και δημαρχιακής επιτροπής, αντιστοίχως». 
 
  Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων με 
πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων, στα οποία δεν συνίσταται τριμελής 
εκτελεστική επιτροπή, οι αρμοδιότητες της εκτελεστικής επιτροπής ασκούνται 
αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Αντιστοιχία οργάνων διοίκησης ΝΠΔΔ με τα όργανα διοίκησης του 
Δήμου 

Συνεπώς, για τα ΝΠΔΔ ισχύουν τα εξής 
 
- ΝΠΔΔ Δήμων κάτω των 100.000 κατοίκων 
Όπου στη νομοθεσία των Δήμων αναφέρεται ο Δήμαρχος νοείται ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ,  
Όπου αναφέρεται το Δημοτικό Συμβούλιο νοείται  το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΝΠΔΔ, 
Όπου αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΝΠΔΔ. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας όρισε, σύμφωνα με την 
απόφαση 349/2014, τους κάτωθι ως μέλη του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας  Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας»: 
1.-Μπαρμπούδης  Αλέξανδρος Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) 
2.-Αρχοντίδης Αρχοντής  Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας) με 
αναπληρωτή του τον Δεληδήμου Δημοσθένη επίσης Δημοτικό Σύμβουλο 
(πλειοψηφίας) 
3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος  Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας) με 
αναπληρωτή του τον Τζιώρτα Αθανάσιο επίσης Δημοτικό Σύμβουλο 
(μειοψηφίας) 
4.-Μουχταρίδου  Βασιλική  (εκπρόσωπος εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ) με 
αναπληρώτρια την Λουλούδη Δέσποινα. 
5.-Κεσσούδη  Παναγιώτα δημότης (κάτοχος επαγγελματικής εμπειρίας πάνω 
στο αντικείμενο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου) με αναπληρώτρια 
την Δαφτσίδου Δώρα. 
Σας καλώ να προβούμε στη συγκρότηση σε σώμα του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας  Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» 
σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να 
ορίσουμε οικονομικούς διαχειριστές του ΚΚΠΑΑΔΟ και την εκπροσώπηση του 
νομικού προσώπου. 
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου 
έλαβε υπόψη του την αριθ.  349/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ορεστιάδας  τις διατάξεις του άρθρου 233 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/06 
) και ύστερα  από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας  
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» συγκροτείται σε σώμα, 
όπως αυτό ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας (αρ. 
αποφ. 349/2014), ως εξής: 
Πρόεδρος: Μπαρμπούδης  Αλέξανδρος 
Αντιπρόεδρος: Αρχοντίδης Αρχοντής   
Μέλη: Βαρσαμακίδης Δημήτριος   
           Μουχταρίδου  Βασιλική 
           Κεσσούδη  Παναγιώτα 
με τους αναπληρωτές τους, όπως ακριβώς ορίζονται στην 349/2014 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας. 
2.-Τον ορισμό της οικονομικής διαχείρισης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο στον μόνιμο 
υπάλληλο Δήμου Ορεστιάδας κ. Παπαβασιλείου Αθανάσιο με αναπληρωτή 
τον Μυλωνά Γεώργιο επίσης μόνιμο υπάλληλο Δήμου Ορεστιάδας. 
3.-Την εκπροσώπηση   του Νομικού Προσώπου  Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας 
(Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο), από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 
Μπαρμπούδη Αλέξανδρο  όπου αυτή χρειάζεται. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 121/2014. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
ακολούθως: 
                                                               
 
                                                                      Ο  Πρόεδρος  Τα  Μέλη 
                                                                      (ακολουθούν υπογραφές) 
      Ακριβές Αντίγραφο 
    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
 
 Μπαρμπούδης  Αλέξανδρος 
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