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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ          
Ν.Π.∆.∆«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ»  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  41/2014 
ΘΕΜΑ 5: Ορισµός αντίκλητου για την σύµβαση µε την ΕΕΤΑΑ και ορισµός υπαλλήλου 
του Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο. ειδικότητας ΤΕ Λογιστών για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα 
Στήριξης Ροµά και ευπαθών οµάδων» 

 

Στην Ορεστιάδα σήµερα 14 του µηνός Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 15.00 µ.µ,  συνήλθε σε  τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισµού του   ∆ήµoυ 
Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.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   ∆ηµήτριος                         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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 
είπε τα εξής: 
 
               κ.κ. ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι. 

   Σύµφωνα µε την αριθ. 1995/04-09-2012 προκήρυξη ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού της Ε.Ε.Α.Α.Α Α.Ε για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα στήριξης ροµά και 
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ευπαθών οµάδων» κατατέθηκε από την υπηρεσία µας πρόταση για ένταξη στην 
παραπάνω πράξη.  

   Με το αριθ. 469/17-06-2013 απόσπασµα πρακτικού της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε έγινε η 
κατακύρωση στο Ν.Π.∆.∆. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγύης και Αθλητισµού 
∆ήµου Ορεστιάδας» ως φορέας υλοποίησης της παραπάνω πράξης µε προϋπολογισµό 
σύµβασης 268.800,00 € και για χρονικό διάστηµα είκοσι τέσσερις(24) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης. 

Μετά την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
από το Υπ. Εργασίας και προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση µεταξύ του ανάδοχου 
φορέα και της ΕΕΤΑΑ ΑΕ και για την εύρυθµη λειτουργία του προγράµµατος «Κέντρα 
Στήριξης Ροµά και ευπαθών οµάδων» καθώς και για όποιες ενέργειες προκύψουν κατά τη 
ροή του προγράµµατος πρέπει να οριστεί από το νοµικό πρόσωπο του  Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο 
Αντίκλητος –Υπεύθυνος Σύµβασης.   

Επίσης σύµφωνα µε την  αριθ. 1995/04-09-2012 προκήρυξη ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού της Ε.Ε.Α.Α.Α Α.Ε για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα στήριξης ροµά και 
ευπαθών οµάδων» κεφ.2.3 παρ.Β.2 κάθε κέντρο πρέπει να απασχολεί µε µερική 
απασχόληση ή ως εξωτερικός συνεργάτης Πτυχιούχο Οικονοµικής Κατεύθυνσης. 

Λόγω της µείωσης των εγκρίσεων για προσλήψεις από την επιτροπή του άρθρου 
2 παρ. 1 της αριθµ.33/2006 ΠΥΣ που δεν επέτρεψε την πρόσληψη Πτυχιούχου 
Οικονοµικής Κατεύθυνσης και για  την εύρυθµη λειτουργία του Προγράµµατος «Κέντρα 
Στήριξης Ροµά και ευπαθών οµάδων»- Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ορεστιάδας  προτείνω για 
τέσσερις ώρες την ηµέρα εβδοµαδιαία από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφάσεως 
έως τη λήξη του ανωτέρου  προγράµµατος να προσφέρει τις υπηρεσίες της  η υπάλληλος 
του ΚΚΠΑΑ∆Ο Βερατλή Ζουµπουλίτσα ειδικότητα ΤΕ Λογιστών απόφοιτος σχολής 
Οικονοµίας και ∆ιοίκησης-Τµήµα Λογιστικής.  
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κάλεσε τα µέλη του συµβουλίου 
να αποφασίσουν σχετικά.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
  α) την εισήγηση του Προέδρου.  
 β) την 1995/04-09-2012 προκήρυξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε. 
 γ) το αριθ. 469/17-06-2013 πρακτικό κατακύρωσης της πράξης. 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

1.-Ορίζει υπεύθυνο αντίκλητο για την εύρυθµη λειτουργία του προγράµµατος 
«Κέντρα Στήριξης Ροµά και ευπαθών οµάδων» καθώς και για όποιες ενέργειες προκύψουν 
κατά τη ροή του προγράµµατος  της σύµβασης µε την (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) τον Πρόεδρο του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.∆.Ο  κ. Βαρσαµακίδη ∆ηµήτριο.  

2. -Ορίζει την υπάλληλο Βερατλή Ζουµπουλίτσα µε  ειδικότητα ΤΕ Λογιστών να 
προσφέρει τις υπηρεσίες της για την υλοποίηση και την εύρυθµη λειτουργία του 
Προγράµµατος «Κέντρα Στήριξης Ροµά και ευπαθών οµάδων»- Ιατροκοινωνικό Κέντρο 
Ορεστιάδας  τέσσερις ώρες την ηµέρα εβδοµαδιαία από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφάσεως έως τη λήξη του ανωτέρου  προγράµµατος. 

         H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθµό   41/2014. 
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
 
                                                                          O Πρόεδρος   Τα  Μέλη 
                                                                        (ακολουθούν υπογραφές) 
Ακριβές απόσπασµα 
         Ο Πρόεδρος  
Βαρσαµακίδης ∆ηµήτριος                                
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