
  

                                                     
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. 1/2016 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ 
Ορεστιάδας»  της  20 του μηνός  Ιανουαρίου του έτους 2016. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  13/2016 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός νομίμου εκπροσώπου για την παραλαβή εγγυητικών επιστολών 
καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου  για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» σύμφωνα με την πρόσκληση 
2100/16-07-2015. 
  

Στην Ορεστιάδα σήμερα 20 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:30,  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. 63/13-01-2016 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.-Μπαρμπούδης   Αλέξανδρος Κεσούδη Παναγιώτα 
2.-Αρχοντίδης        Αρχοντής  
3.-Βαρσαμακίδης   Δημήτριος  
4.-Μουχταρίδου     Βασιλική  
 Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν 

και νόμιμα κλήθηκαν 

          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 13ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:  
 
Κατόπιν της δημοσίευσης από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ των τελικών αποτελεσμάτων της 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»( 2100/ 16-7- 2015) και αφού παρήλθαν και οι 
ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων, ενημερωθήκαμε από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ ότι πλέον 
υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουμε στη διαδικασία υπογραφής των σχετικών 
Συμβάσεων (ξεχωριστή σύμβαση για κάθε χρηματοδοτικό μέσο). 
Προκειμένου να υπογραφούν οι εν λόγο Συμβάσεις, θα πρέπει να προχωρήσουμε 
στη διαδικασία απόκτησης των αναγκαίων Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης 
Έργου (ξεχωριστή Εγγυητική Επιστολή για κάθε χρηματοδοτικό μέσο). 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει ο νόμιμος εκπρόσωπος μας, να προβεί στις αναγκαίες 
διαδικασίες, προς την Τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών. 
Οι ζητούμενες Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης Έργου, είναι οι παρακάτω 
αναφερόμενες ανά ποσό και χρηματοδοτικό μέσο : 
α) για χρηματοδότηση από ΠΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Έργου ύψους 2.407,02 € με προμήθεια 
40,00 € το τρίμηνο (0,9 % επί του ποσού της εγγυητικής). 
β) για χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους, Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης Έργου ύψους 3.129,13 € με προμήθεια 40,00 € το τρίμηνο (0,9 % επί 
του ποσού της εγγυητικής). 
γ) για χρηματοδότηση από ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης Έργου ύψους 6.258,25 € με προμήθεια 56,33 € το τρίμηνο (0,9 % επί 
του ποσού της εγγυητικής). 
Οι προαναφερόμενες τρεις (3) διακριτές Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης 
Έργου, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία : 

1. την ημερομηνία έκδοσής της 
2. τον εκδότη της 
3. την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, δηλαδή την Ελληνική Εταιρία 

Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., Μυλλέρου 73-77, 
T.K.: 10436 – Αθήνα 

4. α) για χρηματοδότηση από ΠΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Έργου ύψους 2.407,02 €           
β) για χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους, Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης Έργου ύψους 3.129,13€  και  γ) για χρηματοδότηση από ΕΠ 
ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Έργου ύψους 
6.258,25 €. 

5. το χρόνο ισχύος της, δηλαδή αορίστου χρόνου. 
6. την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προσφέροντα το λόγο έκδοσης της. 

- (για χρηματοδότηση από ΠΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ) 
“αφορά στην υλοποίηση της ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2100/16-7-2015 διακήρυξή 
σας, για το χρηματοδοτικό μέσο ΠΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης ” 
- (για χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους) “αφορά στην υλοποίηση της 
ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2100/16-7-2015 διακήρυξή σας, για το χρηματοδοτικό 
μέσο Εθνικούς Πόρους” 
- (για χρηματοδότηση από ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) “αφορά στην υλοποίηση της ΔΡΑΣΗΣ 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 2100/16-7-2015 διακήρυξή σας, για το χρηματοδοτικό μέσο ΕΠ 
ΑΝΑΔΕΔΒΜ” 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,  έλαβε 
υπόψη του την αριθμ. πρωτ. 2100/16-07-2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.-Εξουσιοδοτεί τον νόμιμο εκπρόσωπο και Πρόεδρο του ΚΚΠΑΑΔΟ κ. 
Μπαρμπούδη Αλέξανδρο για την υπογραφή και παραλαβή τριών (3) Εγγυητικών 
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Επιστολών Καλής Εκτέλεσης Έργου διάρκειας αορίστου χρόνου από την Τράπεζα 
Πειραιώς, που αφορούν στην υλοποίηση της ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (2100/16-7-2015) για τις δομές 
Παιδικών Σταθμών  του ΝΠΔΔ-Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας   για  την συμμετοχή του ΝΠΔΔ-Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας στην υλοποίηση 
πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής» για Φορείς / Δομές & Ωφελούμενες Μητέρες της περιόδου 2015-2016 η 
οποίες θα  απευθύνονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και συγκεκριμένα: 
α) για χρηματοδότηση από ΠΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Έργου ύψους 2.407,02 € με προμήθεια 
40,00 € το τρίμηνο (0,9 % επί του ποσού της εγγυητικής). 
β) για χρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους, Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης Έργου ύψους 3.129,13 € με προμήθεια 40,00 € το τρίμηνο (0,9 % επί 
του ποσού της εγγυητικής). 
γ) για χρηματοδότηση από ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης Έργου ύψους 6.258,25 € με προμήθεια 56,33 € το τρίμηνο (0,9 % επί 
του ποσού της εγγυητικής). 

H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό  13/2016. 
   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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