
  

                                                   
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. 4/2016 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 
Δήμoυ Ορεστιάδας»  της  17 του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2016. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  29/2016 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ/νση Β/θμιας 
Εκπ/σης ΄Εβρου-Ο.Ε.Σ.Α ΄Εβρου για σχολικούς αγώνες. 
  

Στην Ορεστιάδα σήμερα 17 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00,  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. 234/12-02-2016 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  τρία (3)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Μπαρμπούδης   Αλέξανδρος Βαρσαμακίδης   Δημήτριος 
2.-Αρχοντίδης        Αρχοντής Κεσούδη   Παναγιώτα 
3.-Μουχταρίδου     Βασιλική  
  
 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 10ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 
 

κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 
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 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 Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης ΄Εβρου-Ο.Ε.Σ.Α ΄Εβρου με το αριθ. 
Φ.24/1112/09-02-2016 έγγραφό της ζητάει την παραχώρηση του παλιού 
κλειστού γυμναστηρίου Ορεστιάδας για διεξαγωγή σχολικών αγώνων 
αθλοπαιδείας  πετοσφαίρισης Γυμνασίων ΄Εβρου σχολικού έτους 2015-16. 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 
έλαβε υπόψη του το (ΦΕΚ 1362 /18-10-2001 άρθρο 8), είδε το αριθ. 
Φ.24/1112/09-02-2016 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ΄Εβρου-Ο.Ε.Σ.Α 
΄Εβρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 
 
1.-Την παραχώρηση στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης ΄Εβρου-Ο.Ε.Σ.Α ΄Εβρου του 
παλιού κλειστού γυμναστηρίου Ορεστιάδας για διεξαγωγή σχολικών αγώνων 
αθλοπαιδείας  πετοσφαίρισης Γυμνασίων ΄Εβρου σχολικού έτους 2015-16 στις 
17 και 18 Φεβρουαρίου 2016 για τα σχολεία Δήμου Ορεστιάδας και 
Διδυμοτείχου. 
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό   29/2016. 
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 
                                                    
                                                                         O Πρόεδρος   Τα  Μέλη 
                                                                        (ακολουθούν υπογραφές)  
   
     Ακριβές απόσπασμα 
         Ο Πρόεδρος 
 
 
 Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 
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