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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

          Από το αριθμ. 6/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 
Δήμoυ Ορεστιάδας»  της 14 του μηνός  Μαρτίου του έτους 2014. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  39/2014 
ΘΕΜΑ 3: Oρισμός υπευθύνου για τα οικονομικά στοιχεία του Νομικού 
Προσώπου. 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 14 του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 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. 504/10-03-2014 
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  τρία (3)  μέλη και ονομαστικά οι: 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ   
     1.-Βαρσαμακίδης   Δημήτριος                         Γραμματίκης      Γεώργιος  
     2.-Γεωργίου           Γεώργιος                           Κεραμιτσή         Στυλιανή                           
     3.-Μουχταρίδου     Βασιλική                        
                                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και 
                                                                   νόμιμα κλήθηκαν         

                                                                        
 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: 
 Με το αριθ. 458/εγκ.4/11-01-2011 έγγραφο του Υπουργείου 
ΕΣ.ΑΠ.&ΗΛ.ΔΙΑΚ/ΣΗΣ με θέμα «Υλοποίηση της αριθ. 74712/29-12-2010 
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απόφασης του Υπουργού  ΕΣ.ΑΠ.&ΗΛ.ΔΙΑΚ/ΣΗΣ «Καθορισμός του τύπου, του 
περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης της βάσης 
δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», των αριθμοδεικτών αξιολόγησης, 
καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας», συνιστάται η βάση οικονομικών 
δεδομένων, ως κόμβος παροχής στατιστικών πληροφοριών. 
   Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) έχει δικαίωμα πρόσβασης στις 
διοικητικές πηγές και τα δημόσια μητρώα και αρχεία, τα οποία τηρούνται από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα. 
 Υπόχρεοι φορείς για την τήρηση της βάσης δεδομένων είναι οι δήμοι που 
συνιστώνται με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010, για τα οικονομικά τους στοιχεία 
καθώς και τα στοιχεία των ν.π.δ.δ και των επιχειρήσεων τους. 
  Η ενημέρωση της βάσης με τα στοιχεία των ν.π.δ.δ  των δήμων είναι 
μηνιαία. 
 Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης και έγκυρης αποστολής στο δήμο των 
συγκεκριμένων στοιχείων θα πρέπει να οριστεί υπάλληλος που θα συνεργάζεται 
με τον ορισθέντα υπάλληλο του δήμου Ορεστιάδας και θα είναι παράλληλα και ο 
ίδιος υπεύθυνος για την αποστολή των στοιχείων στον οικείο δήμο. 

Προτείνω την Μούσμουλα Αναστασία-Διευθύντρια ΚΚΠΑΑΔΟ μόνιμη 
υπάλληλος  με αναπληρώτρια την Λουλούδη Δέσποινα μόνιμη υπάλληλο  
ΚΚΠΑΑΔΟ. 
΄Υστερα από τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε την 
αριθ. 458/εγκ.4/11-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου ΕΣ.ΑΠ.&ΗΛ.ΔΙΑΚ/ΣΗΣ 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
          Τον ορισμό της Μούσμουλα Αναστασία-Διευθύντρια ΚΚΠΑΑΔΟ 
μόνιμη υπάλληλος, ως υπεύθυνης του Νομικού Προσώπου για την 
αποστολή συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων στον ορισθέντα υπάλληλο 
του Δήμο Ορεστιάδας, με αναπληρώτρια την Λουλούδη Δέσποινα μόνιμη 
υπάλληλο ΚΚΠΑΑΔΟ. 

        H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό   39/2014. 
  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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