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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. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας» της 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους
2014.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 186/2014
ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή δωρεάς από την Ελληνική Οικοαγροτική Α.Ε «HELLAS
FROST».
Στην Ορεστιάδα σήμερα 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014,
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, 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. 2360/24-12-2014 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
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 εισηγούμενος το 17ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:
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κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι
Με την περίπτωση θ της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι μία
από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής είναι και η αποδοχή
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
Για το νομικό πρόσωπο την αρμοδιότητα αυτή την ασκεί το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Με την από 22/12/2014 αίτηση της Ελληνικής Οικοαγροτικής Α.Ε «HELLAS
FROST» με έδρα τους Μεταξάδες-΄Εβρου με Α.Μ Α.Ε 39989/65/Β/98/10 και
Α.Φ.Μ. 094230481 ΔΟΥ Διδυμοτείχου γνωστοποιήθηκε στο νομικό πρόσωπο
η επιθυμία της να δωρίσει 1.100 κιλά κρεμμύδια νωπά.
Πιστεύω ότι η ανωτέρω δωρεά είναι ωφέλιμη για το νομικό πρόσωπο και
προτείνω την αποδοχή της.
Για τους παραπάνω λόγους σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε
υπόψη του
 την περίπτωση θ της παρ.2 του άρθρου 103 του Ν.3463/06 και
 την από 22/12/2014 αίτηση της Ελληνικής Οικοαγροτικής Α.Ε
«HELLAS FROST» με την οποία γνωστοποιείται στο νομικό πρόσωπο
η πρόθεση της να δωρίσει 1.100 κιλά κρεμμύδια νωπά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή της δωρεάς 1.100 κιλά κρεμμύδια νωπά από την Ελληνική
Οικοαγροτική Α.Ε «HELLAS FROST» με έδρα τους Μεταξάδες-΄Εβρου με
Α.Μ Α.Ε 39989/65/Β/98/10 και Α.Φ.Μ. 094230481 ΔΟΥ Διδυμοτείχου.
Η παραπάνω ποσότητα των κρεμμυδιών θα διανεμηθεί ισόποσα στα 4
Κέντρα Σίτισης ήτοι Ορεστιάδας-Ριζίων-Κομάρων και Πλάτης.
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 186/2014.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:
O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

