
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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. 9/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 
Δήμoυ Ορεστιάδας»  της 07 του μηνός  Μαϊου του έτους 2014. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  64/2014 

ΘΕΜΑ 4ο: Παραχώρηση ή μη Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας στην 
Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας. 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 07 του μηνός Μαϊου του έτους 2014, ημέρα 
Τετάρτη 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. 802/02-05-2014 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  τέσσερα (4)  μέλη και ονομαστικά οι: 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ               

     1.-Βαρσαμακίδης  Δημήτριος                             Γραμματίκης      Γεώργιος                                      
     2.-Γεωργίου           Γεώργιος                              
     3.-Μουχταρίδου     Βασιλική      
     4.-Κεραμιτσή        Στυλιανή                     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 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, είπε τα εξής: 

κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 
Η Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας με το αριθ.  6512/6/40-κ΄/02-05-

2014 έγγραφό της, επιθυμεί την παραχώρηση του Αθλητικού Κέντρου Δήμου 
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Ορεστιάδας για την εκπαίδευση αστυνομικών και ειδικών φρουρών για το έτος 
2014, κατά τις ώρες 08.00 έως 14.30, τις κάτωθι αναγραφόμενες ημερομηνίες: 

05/06-05-2014 
08/09-05-2014 
13/14-05-2014 
20/21-05-2014 
27/28-05-2014 
02/03-06-2014 
05/06-06-2014 
10/11-06-2014 
16/17-06-2014 
19/20-06-2014 
23/24-06-2014 
26/27-06-2014 
     30-06-2014 
     01-07-2014 
03/04-07-2014 
07/08-07-2014 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006, με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η 
χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. 

΄Υστερα από τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

είδε το αριθ.  6512/6/40-κ΄/02-05-2014 έγγραφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ορεστιάδας, έλαβε υπόψη τα άρθρα 65 και 185 του Ν. 3852/2010 και ύστερα 
από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 
1.-Εγκρίνει  την δωρεάν παραχώρηση χρήσης μίας(1) αίθουσας στο Αθλητικό 
Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας (νέο κλειστό γήπεδο-ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ) στην 
Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας για την εκπαίδευση αστυνομικών και ειδικών 
φρουρών για το έτος 2014 κατά τις παραπάνω ημερομηνίες που αναφέρονται 
στην εισήγηση. 
2.-Την ευθύνη για τυχόν φθορές-ζημιές στο χώρο του κλειστού γηπέδου θα 
φέρει αποκλειστικά η Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας. 
3.-Κρίνει την παραχώρηση εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη. 
4.-Κρίνει σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010  ότι είναι έκτακτες 
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες  ανάγκες για το λόγο ότι 
πρόκειται  για την εκπαίδευση αστυνομικών και ειδικών φρουρών  κατά τους 
μήνες Μάϊο-Ιούνιο και Ιούλιο 2014. 

H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό  64/2014. 
   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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