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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. 3/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ 
Ορεστιάδας»  της  24 του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2015. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  35/2015 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Συνδιοργάνωση Α.Ο Ορεστιάδας-Τμήμα Σκάκι & Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 
προκριματικών αγώνων Περ/κής ενότητας στο 27ο ατομικό και 13ο ομαδικό 
πρωτάθλημα σκάκι 7&8 Μαρτίου 2015. 
 
 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 24 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 14:30,  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. 263/20-02-2015 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.-Μπαρμπούδης   Αλέξανδρος Κανένας 
2.-Αρχοντίδης        Αρχοντής  
3.-Βαρσαμακίδης   Δημήτριος  
4.-Μουχταρίδου     Βασιλική  
5.-Κεσούδη   Παναγιώτα  

          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 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, είπε τα εξής: 
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 158 του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/2006) ορίζονται τα εξής: 
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3. Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του 
προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση 
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν: 

α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές,  
αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η 
Κοινότητα,  εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την 
προαγωγή των  κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και 
πνευματικών ενδιαφερόντων  των κατοίκων του. 
β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η 
Κοινότητα. 
γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών 
προσώπων  τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτιστική  ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς 
και οι συνεπαγόμενες δαπάνες  δημοσίων σχέσεων. 
δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας. 
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της 
Κοινότητας. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009 ορίζονται τα εξής: 

2.α. Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη 
που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., 
σχετίζεται δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες 
προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των 
δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των 
τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο 
ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται 
με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών 
πραγματοποίησης της. 

β. Λειτουργικές δαπάνες κατά την έννοια της προηγούμενης περίπτωσης είναι ιδίως: 

αα) Η περιοδική ενίσχυση άπορων δημοτών με είδη ένδυσης, παροχή φαρμάκων και 
διατακτικών προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές 
Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα. 

ββ) Η προσωρινή στέγαση άπορων δημοτών και η προσωρινή λειτουργία ημερήσιων 
συσσιτίων για άπορους δημότες. Αποροι δημότες  για τη λήψη των ως άνω παροχών 
είναι εκείνοι που περιλαμβάνονται σε κατάσταση την οποία συντάσσει η Δημαρχιακή 
Επιτροπή, του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, η οποία μπορεί να λάβει πληροφορίες 
για τους άπορους δημότες  από τους εφημέριους των Ιερών Ναών του οικείου Ο.Τ.Α. 
πρώτου βαθμού. 

γγ) Η παροχή βραβείων πάσης φύσεως σε αριστούχους δημότες μαθητές, 
σπουδαστές και φοιτητές. 

δδ) Η παροχή αναμνηστικών ειδών σε συμμετέχοντες σε πρόγραμμα πολιτιστικών 
εκδηλώσεων των Ο.Τ.Α.. 

Στην συνέχεια ανέφερε ότι στο Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Ορεστιάδας «Νίκος 
Σαμαράς» στις 7 και 8-Μαρτίου-2015,  θα διεξαχθεί το 27ο ατομικό και 13ο ομαδικό 
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προκριματικό σχολικό πρωτάθλημα σκάκι Ν. ΄Εβρου και εισηγούμαι την 
συνδιοργάνωση του Α.Ο Ορεστιάδας-Τμήμα Σκάκι με το Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας-
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο», για το λόγο ότι η παραπάνω δράση θα συμβάλλει στην προαγωγή 
των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων και των πολιτιστικών και 
πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από 
διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 

-την παρ. 3 του άρθρου 158 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 

-την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009. 

-το γεγονός ότι το ΚΚΠΑΑΔΟ με τη δράση του θα συμβάλλει στην κοινωνική ανάπτυξη 
της περιοχής του Δήμου Ορεστιάδας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.-Εγκρίνει την συνδιοργάνωση με τον Α.Ο Ορεστιάδας-Τμήμα Σκάκι & 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο προκριματικών αγώνων Περ/κής ενότητας στο 27ο ατομικό και 13ο 
ομαδικό πρωτάθλημα σκάκι στις 7 και 8 Μαρτίου 2015, για το λόγο ότι η παραπάνω 
δράση θα συμβάλλει στην προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων 
και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων. 
2.-Διαθέτει πίστωση 763,40 € για τις ανάγκες της εκδήλωσης και συγκεκριμένα στους 
Κ.Α α) 02.15.6472.01 με τίτλο «Δαπάνη για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» 
πίστωση 600,00 € β) 02.15.6615 με τίτλο «Δαπάνη για την προμήθεια αφισών» 
πίστωση 65,00 € και γ) 02.15.6691.05 με τίτλο «Δαπάνη για την προμήθεια μουσαμά 
εκτυπώσεων για την εκδήλωση ¨Πρωτάθλημα Σκάκι¨ στην Ορεστιάδα» πίστωση 
98,40 €. 

H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό  35/2015. 
           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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