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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. 6/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ 
Ορεστιάδας»  της  16 του μηνός  Μαρτίου του έτους 2015. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  51/2015 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης προϋπολογισμού 
2015 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 
 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 16 του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα 
Δευτέρα 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. 405/12-03-2015 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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, είπε τα εξής: 
 

κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 
 
  Σας θέτω υπόψη: 
α) Την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
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β) Τα άρθρα 6 και 7 του από 17.5.59 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και 
λογιστικού ΟΤΑ», το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α). 

γ)Την αριθμ. 93/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί «ψήφισης 
προϋπολογισμού έτους 2015». 

δ) Την αριθμ. 435/2014  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Ορεστιάδας περί «έγκριση  προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας για το οικονομικό έτους 2015».  

ε) Το αριθμ. 30249/04-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.- 
Θράκης περί «έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015». 

στ) Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2015. 
Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι για την 

αντιμετώπιση διαφόρων λειτουργικών αναγκών του KKΠΑΑΔΟ κατά το τρέχον έτος, 
πρέπει να εγκριθεί η δαπάνη και η διάθεση των ανάλογων πιστώσεων, οι οποίες θα 
καταβάλλονται άπαξ ή τμηματικά. 

Για όλες τις προμήθειες θα τηρηθεί η εκ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995 
οριζόμενη διαδικασία, για την παροχή υπηρεσιών αυτή του Π.Δ. 28/1980, καθώς και 
των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 
13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα 
επιτρεπτά χρηματικά όρια, τα οποία καθορίστηκαν με την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 
(ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης, διαβεβαίωσε 
ότι στα οικεία χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα επισυνάπτονται όλα τα 
προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά». 

Κατόπιv αυτών o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσε τo Δ.Σ. vα 
απoφασίσει σχετικά. 

Τo Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ 
την εισήγηση, την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τα άρθρα 6 και 
7 του από 17.5.59 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού ΟΤΑ», το Π.Δ. 
113/2010 (ΦΕΚ 194/Α), την αριθμ. 93/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί 
«ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2015», την αριθ. 435/2014  απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας, το αριθμ. 30249/04-12-2014 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης περί «έγκρισης προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2015»,τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων 
έτους 2015 και την αριθμ. 19664/30/20-4-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

 
ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1.-Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες και τη διάθεση των ανάλογων πιστώσεων σε βάρος 
διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015, ως ακολούθως: 
 

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜ-
ΜΕΝΟΣ Π/Υ 

ΔΙΑΜΟΡ- 
ΦΩΜΕΝΟ

Σ 

ΕΝΤΑΛ-
ΘΕΝΤΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥ- 

ΣΑ 

ΥΠΟ- 
ΛΟΙΠΟ 

Α/Α 
ΑΠΟ 

ΦΑΣΗ 

00.6073 

Δαπάνη για την καταβολή 
συμμετοχής σε σεμινάριο 
των υπαλλήλων του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 115 

 
 H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό   51/2015. 
  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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