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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 1/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του
Δήμoυ Ορεστιάδας» της 21 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2014
ΘΕΜΑ 12ο:«Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών, παροχής
υπηρεσιών και μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
67 του Π.Δ. 28/1980 για το έτος 2014».
Στην Ορεστιάδα σήμερα 21 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014,
ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30 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. 61/17-01-2014 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

1.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος
2.-Γεωργίου
Γεώργιος
3.-Μουχταρίδου Βασιλική

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γραμματίκης
Κεραμιτσή

Γεώργιος
Στυλιανή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα
Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κανακούδη Γεωργία για τηv τήρηση
τωv πρακτικώv της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:
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κ.κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του ΠΔ 28/1980, η παραλαβή κάθε
προμηθείας του ν.π εκτελείται από επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο
υπαλλήλους του ν.π και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Μαζί με τα
τακτικά μέλη ορίζονται και τα αναπληρωματικά . Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ
1 του ΠΔ 28/80, οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος έχουν αναλογική
εφαρμογή και για τις υπηρεσίες.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 273 παρ 3 του Ν. 3463/06, μέχρι την
έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 209, οι
κάθε είδους υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄), με την επιφύλαξη των ειδικών
ρυθμίσεων του π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), ως ισχύει (πλέον ΠΔ 60/2007).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της διοίκησης» για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση
ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή
έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το
αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του
(ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ
όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν
λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την
συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία.
Με την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011(ΦΕΚ 2540/07-11-2011
τεύχος Β΄) απόφαση του Υπουργού Διοικ. Μετ &Η.Δ ρυθμίζονται ειδικότερα
θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.
Με την αριθμ. 38/13-01-2014 ανακοίνωση του Προέδρου του
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο γνωστοποιήθηκε ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της
κλήρωσης και συγκροτήθηκε η επιτροπή που θα διενεργήσει τη δημόσια
κλήρωση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 15-01-2014 και συντάχθηκε πρακτικό διενέργειας
δημόσιας κλήρωσης.
Καλείστε στην επικύρωση του πρακτικού και τον ορισμό της επιτροπής
παραλαβής εργασιών – μεταφορών του άρθρου 67, παρ.1 του Π/Δ 28/1980
του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο για το έτος 2014.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το άρθρο 67 παρ.1 του ΠΔ 28/1980
το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, είδε το από 15-01-2014 πρακτικό της
επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA
1.-Συγκροτεί τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από δύο υπαλλήλους του
νομικού προσώπου και ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου μαζί με τους
αναπληρωτές τους, για την παραλαβή εργασιών παροχής υπηρεσιών και
μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Π.Δ.
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28/1980 του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο για το έτος 2014, αποτελούμενη από τους
παρακάτω:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Κατηγορία/Κλάδος

1

Πετρέση

Σοφία

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

2

Νατσίδου

Φωτεινή

ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων

3

Γεωργίου

Γεώργιος

Διοικητικός Σύμβουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Κατηγορία/Κλάδος

1

Παπαδοπούλου

Αικατερίνη

ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων

2

Πασχαλίδου

Βασιλική

ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων

3

Γραμματίκης

Γεώργιος

Διοικητικός Σύμβουλος

H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 12/2014.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:

O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Βαρσαμακίδης Δημήτριος

