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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 22/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας» της 13 του μηνός Οκτωβρίου του έτους
2014.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125/2014
ΘΕΜΑ 3ο: Oρισμός νόμιμου εκπροσώπου που δεσμεύει το ΝΠΔΔ-ΚΚΠΑΑΔΟ
με μόνη την υπογραφή του έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ, για την υλοποίηση του
Προγράμματος Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών Ομάδων-Ιατροκοινωνικό
Κέντρο Ορεστιάδας που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ, και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική
Περίοδο 2007-2013 για το χρονικό διάστημα από 01-09-2014 έως 31-032015.
Στην Ορεστιάδα σήμερα 13 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014,
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. 1785/09-10-2014 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 πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Μπαρμπούδης
2.-Αρχοντίδης
3.-Βαρσαμακίδης
4.-Μουχταρίδου
5-Κεσούδη

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αλέξανδρος
Αρχοντής
Δημήτριος
Βασιλική
Παναγιώτα

Kανένας
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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 εισηγούμενος το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:
κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι
Κατόπιν της προσκλήσεως αριθ. 1995/04-09-2012 από την Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε ενεργώντας ως
Δικαιούχος των πράξεων: «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», οι
οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης «Παρεμβάσεις για την Κοινωνική
-Οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων» το Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο επιλέχθηκε ως
φορέας υλοποίησης.
Ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων των νέων αιρετών και όπου
υπάρξει αλλαγή νομίμων εκπροσώπων θα πρέπει να αποσταλούν εκ νέου
όλα όσα απαιτούνται από την ανωτέρω πρόσκληση .
Το νέο Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. μετά τον ορισμό του από το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας, την ανάληψη καθηκόντων και αλλαγή του
νομίμου εκπροσώπου θα πρέπει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο και υπεύθυνο
αντίκλητο για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος «Κέντρα Στήριξης
Ρομά και ευπαθών ομάδων» καθώς και για όποιες ενέργειες προκύψουν κατά
τη ροή του προγράμματος της σύμβασης με αριθμ.πρωτ 2183/4-10-2012 με
την (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) δεσμεύοντας το Ν.Π του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο έναντι στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α τον Πρόεδρο του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο κ.Μπαρμπούδη Αλέξανδρο με
μόνο την υπογραφή του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει υπεύθυνο νόμιμο εκπρόσωπο και υπεύθυνο αντίκλητο για την
εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος «Κέντρα Στήριξης Ρομά και ευπαθών
ομάδων» καθώς και για όποιες ενέργειες προκύψουν κατά τη ροή του
προγράμματος της σύμβασης
με αριθμ.πρωτ 2183/4-10-2012 με την
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) δεσμεύοντας το Ν.Π του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο έναντι στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α με μόνο την υπογραφή του τον Πρόεδρο του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο
κ.Μπαρμπούδη Αλέξανδρο.
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 125/2014.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:
O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

