
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ          
Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

           Από το αριθμ. 2/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 
Δήμoυ Ορεστιάδας»  της 28 του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2014. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  19/2014 

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Πρακτικογράφου και έγκριση υπερωριών  υπαλλήλου του 
Ν.Π.Δ.Δ του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο για το έτος 2014 για την τήρηση των πρακτικών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας. 
 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 28 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ,  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. 110/24-01-2014 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                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                 

     1.-Βαρσαμακίδης  Δημήτριος                                               Κανένας 
     2.-Γεωργίου           Γεώργιος     
     3.-Γραμματίκης      Γεώργιος 
     4.-Μουχταρίδου     Βασιλική                                                                           
     5.-Κεραμιτσή          Στυλιανή 
                                                                      

 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 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:  
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          Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο πρέπει να ορίσει 
πρακτικογράφο για τη συγκέντρωση των εισηγήσεων, την κατάρτιση των 
ημερήσιων διατάξεων, την τήρηση των πρακτικών, την σύνταξη των 
αποφάσεων, την επιμέλεια και την εκτέλεση κάθε εργασίας που αφορά την 
εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.   

«Οι συvεδριάσεις τoυ Διοικητικού Συμβoυλίoυ γίvovται πάvτα 
απoγευματιvές ώρες και η υπάλληλoς  του Ν.Π.Δ.Δ. του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας πoυ τηρεί τα 
πρακτικά τωv συvεδριάσεωv πρoσφέρει υπερωριακή εργασία. Σύμφωvα με τις 
διατάξεις τoυ άρθρoυ 106 παρ. 3 τoυ Ν. 1188/81, για τηv καθιέρωση της 
υπερωριακής εργασίας θα πρέπει vα ληφθεί απόφαση τoυ Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών  ΚΥΑ 
2/19657/0022/28.05.2009 (ΦΕΚ 1085/05.06.2009 τεύχος Β’): Καθορίζονται τα 
όρια υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α., που τηρούν πρακτικά 
των συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου 
Δημοτικού Διαμερίσματος ή Τοπικού Συμβουλίου καθώς και των Διοικητικών 
Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, των συνδέσμων και ιδρυμάτων των 
Ο.Τ.Α.. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4024/2011 ορίζεται ότι οι ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι 
(20) ανά υπάλληλο μηνιαίως». 

Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 97 του 
Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) (ΦΕΚ 114/ΤΒ΄/08-06-06)  σχετικά με τα «Πρακτικά 
συνεδρίασης» και το άρθρο 234 του ίδιου νόμου σχετικά με τη Λειτουργία του 
Διοικητικού Συμβουλίου». 

΄Υστερα από τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
    Τo Διοικητικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε 
υπόψη τoυ: 

- τηv εισήγηση του Προέδρου. 
-  τo άρθρo 106 παρ. 3 τoυ Ν. 1188/81. 
-  τηv εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών αριθμ.2/78400/0022/14-11-2011. 
-  την  ΚΥΑ 2/19657/0022/28.05.2009 (ΦΕΚ 1085/05.06.2009 τεύχος Β’).  
- το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011. 
- τις διατάξεις του άρθρου 97 & 234 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) (ΦΕΚ 

114/ΤΒ΄/08-06-06). 
- την ανάγκη ορισμού πρακτικογράφου του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.-Ορίζει από 01-01-2014 έως 31-12-2014 την Κόφκελη Αρετή   υπάλληλο του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου 
Ορεστιάδας»,  υπεύθυvη για τηv τήρηση και τηv κατάρτιση τωv πρακτικώv τωv 
συvεδριάσεωv και τωv αποφάσεων τoυ Διοικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Ν.Π.Δ.Δ  με 
αναπληρώτρια  την Μητούση Ελευθερία επίσης υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. 
2.-Καθορίζει υπερωριακή εργασία είκοσι (20) ωρώv τo μήvα  για τηv υπάλληλο 
τoυ Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 
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Δήμου Ορεστιάδας», Κόφκελη Αρετή πoυ θα τηρεί τα πρακτικά τωv 
συvεδριάσεωv τoυ Διοικητικού  Συμβoυλίoυ τoυ Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού, εκτός ωραρίου εργασίας. 
3.-Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την τροποποίηση ή την κατάργησή της. 
  H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό   19/2014. 
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 
 
 
                                                                          O Πρόεδρος   Τα  Μέλη 
                                                                        (ακολουθούν υπογραφές)  
      
 
    Ακριβές απόσπασμα 
         Ο Πρόεδρος  
 
 
 Βαρσαμακίδης Δημήτριος                                          
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