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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:  45 /2014 
ΘΕΜΑ 9o : Oρισμός νομίμου εκπροσώπου για υπογραφή στην αυξητική 
σύμβαση πιστώσεων με ανοιχτό αλληλόχρεο  λογαριασμό (αριθμ.συμβ. 
4827625) από  35.000,00€ σε 54.190,00 €. 

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. 
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης είπε τα εξής: 
κ. Διοικητικοι Σύμβουλοι  

 Σας θέτω υπόψη: 
Το Νομικό Πρόσωπο υπέβαλλε στην Τράπεζα Πειραιώς αίτηση 

έκδοσης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  26.880,00€ ( είκοσι έξι χιλιάδες 
οκτακόσια ογδόντα  Ευρώ ) για την  υπογραφή της σύμβασης του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.ΔΟ.  με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. που αφορά την πρόσκληση με αριθμό 
1955/4-9-2012 για  την δράση «Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών 
Ομάδων». 

Για την επιτακτική ανάγκη έκδοσης της παραπάνω εγγυητικής 
επιστολής και της ζημιάς που πιθανόν θα υποστεί το νομικό πρόσωπο του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο  από τη μη έγκαιρη έκδοση της, απαιτείται αύξηση της  
σύμβασης  πιστώσεων στον αλληλόχρεο λογαριασμό που τηρούμε στην 
Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό 4827625 από 35.000,00€ σε 54.190,00€ 

  Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη 
του συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη 
 α) την εισήγηση του Προέδρου  
β) την αίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο προς την 
    Τράπεζα Πειραιώς  
γ) όλων των όρων των συνημμένων στην παρούσα συμβάσεων ήτοι της  
    σύμβασης έκδοσης της εγγυητικής επιστολής  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 
Εγκρίνει τη   σύναψη νέας αυξητικής σύμβασης πιστώσεων με ανοιχτό 

αλληλόχρεο  λογαριασμό(αριθμ.συμβ.4827625) από  35.000,00€ σε 
54.190,00€ . 

Τη αύξηση της  σύμβασης πιστώσεων στον ανοιχτό  αλληλόχρεο 
λογαριασμό που τηρεί το Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. με αριθμό 4827625 από 35.000,00€ 
σε 54.190,00€ θα υπογράψει ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο κ. 
Βαρσαμακίδης Δημήτριος που είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού 
προσώπου. 

H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό  45/2014. 
   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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