
                                                 

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. 12/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ 
Ορεστιάδας»  της 24 του μηνός  Ιουνίου του έτους 2014. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  73/2014 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης 
                  προϋπολογισμού 2014 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 
 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 24 του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Tρίτη 
και ώρα 20.00 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. 996/20-06-2014 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 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:  

  Σας θέτω υπόψη: 
«α) Την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
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. 523/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «έγκριση  

προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 
Δήμου Ορεστιάδας για το οικονομικό έτους 2014».  

δ) Το αριθμ. 30683/27-12-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.- 
Θράκης περί «έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014». 
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ε) Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2014. 
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». 

Στη συνέχεια ανάφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 
3852/2010, ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την 
εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για 
θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης. 

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. 154/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
περί «ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2014»,το αριθμ. 30683/27-12-2013 έγγραφο 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης περί «έγκρισης προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2014»,τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων 
έτους 2014 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 2014, ως ακολούθως: 
 
 

Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΜΕΝΟΣ Π/Υ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ
ΜΕΝΟΣ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝ
ΤΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥ 

ΣΑ 

ΥΠΟΛΟΙ 
ΠΟ 

Α/Α 
ΑΠΟ 

ΦΑΣΗ 

 

15.6263 

Δαπάνη για την 
παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης των 
οχημάτων ΚΗΙ 5075 

& ΚΗΙ 8595 των 
Κέντρων Σίτισης του 

ΚΚΠΑΑΔΟ 

6.000,00 6.000,00 1.652,95 295,20 4.051,85 206  

15.6264 

Δαπάνη για την 
προμήθεια 2 ρουλεμάν 
και παροχή υπηρεσίας 
για την περιέλιξη –
σύνδεση &αποσύνδεση 
αντλείας  νερού του 
κολυμβητηρίου 
Ορεστιάδας    

      3.000,00 3.000,00 1.587,70 984,00 428,30 211  

ΑΔΑ: 7Ι32ΟΕΡΠ-Σ9Π



15.6262.02 

Δαπάνη για την 
τοποθέτηση 
ηλεκτρολογικού υλικού 
για τους παιδικούς 
σταθμούς Ορεστιάδας 
Βύσσας και Κυπρίνου 

7.000,00 7.000,00 2.009,30 565,80 4.424,90 210  

15.6681 

Δαπάνη για την 
προμήθεια υλικών 
φαρμακείου για τις 
ανάγκες των 
φαρμακείων των 
κλειστών γηπέδων του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

5.000,00 5.000,00 1.397,27 33,28 3.569,45 209  

15.7131 

Δαπάνη για την 
προμήθεια ενός 
καταψύκτη για το 
κέντρο σίτισης 
Ορεστιάδας και 
2πολυκόφτες για ΔΠΣ 
Βύσσας και σίτιση 
Ορεστιάδας  και 1μίξερ 
για ΔΠΣΡιζίων 

10.000,00 10.000,00 3.929,60 375,00 5.695,40 208  

15.7135.02 

Δαπάνη για την 
προμήθεια αθλητικού 
υλικού για τα ανοικτά 
γήπεδα Ορεστιάδας 
Νεοχωρίου  και 
Καστανέων  

15.000,00 15.000,00 4.493,36 910,20 9.596,44 207  

15.7133 

Δαπάνη για την 
προμήθεια καθισμάτων 
και τραπεζιών για το 
ΚΑΠΗ Πετρωτών  

5.000,00 5.000,00 4.335,39 450,00 214,61 205  

15.6691.05 

Δαπάνη για την 
προμήθεια λουκέτων  
και μεντεσέδων για το 
κέντρο σίτισης 
Ορεστιάδας  

5.000,00 5.000,00 4.244,24 88,19 667,57       
204 

 

15.6111 

Δαπάνη για την παροχή 
υπηρεσιών από 
δικηγόρο για την 
παράστασή του στο 
μονομελές πρωτοδικείο 
Ορεστιάδας  

3.000,00 3.000,00 0,00 1.665,30 1.334,70 216  

15.6633 

Δαπάνη για την 
προμήθεια χημικών 
υλικών για τον χημισμό 
των κολυμβητικών 
δεξαμενών του 
κολυμβητηρίου 
Ορεστιάδας  

10.000,00 10.000,00 3.466,02 2.342,66 4.191,32 213  
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15.6691.05 

Δαπάνη για την 
προμήθεια λουκέτων 
και μεντεσέδων για το 
κέντρο σίτισης 
Ορεστιάδας 

5.000,00 5.000,00 4.244,24 88,19 667,57 204  

15.6613 

Δαπάνη για την 
προμήθεια 
μηχανογραφικού υλικού 
για τις ανάγκες του 
Κ.Κ.ΚΠ.Α.Α.Δ.Ο 

7.000,00 7.000,00 616,85 1.353,81 5.029,34 215  

15.6692 

Δαπάνη για την 
προμήθεια λιπασμάτων 
και σπόρων για τις 
ανάγκες του ανοικτού 
γηπέδου Ορεστιάδας  

3.000,00 3.000,00 2.340,47 282,54 376,99 214  

15.6693 

Δαπάνη για την 
προμήθεια λιπασμάτων 
και σπόρων για τις 
ανάγκες του ανοικτού 
γηπέδου Ορεστιάδας  

2.000,00 2.000,00 892,70 1.015,96 91,34 214  

15.6661 

Δαπάνη για την 
προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού 
για του παιδικούς 
σταθμούς Ορεστιάδας 
Βύσσας Κυπρίνου  

15.000,00 15.000,00 6.401,30 2.274,18 6.324,52 212  

15.6691.05 

Δαπάνη για την 
προμήθεια τριών 
γραφείων για τον 3ο 
ΔΠΣ Ορεστιάδας και 
μαδέρια για το ανοικτό 
στάδιο Ορεστιάδας. 

5.000,00 5.000,00 4.332,43 492,00 175,57 217  

15.7131 

Δαπάνη για την 
προμήθεια 
πυροσβεστικών 
φωλεών και 
πυροσβεστήρων και 
μιας συσκευής 
οξυγόνου για όλους 
τους ΔΠΣ και τα 
αθλητικά κέντρα του 
ΚΚΠΑΑΔΟ. 

10.000,00 10.000,00 4.304,60 4.816,68 878,72 218  

 
2.-Κρίνει ότι οι προμήθειες είναι έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για το λόγο ότι πρόκειται για δαπάνες για  την εύρυθμη 
λειτουργία των παιδικών σταθμών, κέντρων σίτισης και για  τα αθλητικά κέντρα όπου 
διεξάγονται αγώνες. 
 H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό   73/2014. 
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:    
                                            
                                                                         O Πρόεδρος   Τα  Μέλη 
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                                                                        (ακολουθούν υπογραφές)  
           Ακριβές απόσπασμα 
                Ο Πρόεδρος  
 

        Βαρσαμακίδης Δημήτριος 
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