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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
           Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ 
Ορεστιάδας»  της  30 του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2014. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  182/2014 
 

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός νομίμου εκπροσώπου για την παραλαβή εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου ποσού 125,00 € για την υλοποίηση της δράσης 
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» σύμφωνα με την 
πρόσκληση 1551/02-07-2014. 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 14:00,  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. 2360/24-12-2014 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.-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: 
 

 
κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 

  
 Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1551/02-07-2014 πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 

ΑΔΑ: Ω27ΞΟΕΡΠ-Κ9Υ



«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για Φορείς / Δομές & 
Ωφελούμενες Μητέρες της περιόδου 2014-2015 απαιτείται και μία (1) εγγυητική 
επιστολή Τραπέζης  καλής εκτέλεσης των δομών: Α΄Παιδικός Σταθμός Ορεστιάδας, 
Β΄ Παιδικός Σταθμός Ορεστιάδας, Γ΄ Παιδικός  Σταθμός Ορεστιάδας, Δ΄ Παιδικός 
Σταθμός Ορεστιάδας, Παιδικός Σταθμός Κυπρίνου , Παιδικός Σταθμός Ριζίων , 
Παιδικός Σταθμός Βύσσας, Παιδικός Σταθμός Δικαίων  ποσού 125,00 €. Το ποσό 
προμήθειας για την ανωτέρω εγγυητική επιστολή είναι  40,00 € το τρίμηνο (0,9 % επί 
του ποσού της εγγυητικής επιστολής) και διάρκεια αορίστου χρόνου.  
 Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
  
 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,  έλαβε 
υπόψη του την αριθμ. πρωτ. 1551/02-07-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 
 1.-Εγκρίνει την έκδοση, υπογραφή και  παραλαβή μίας (1) εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης αορίστου χρόνου από την 
Τράπεζα Πειραιώς για τη συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ-Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας στην  δράση «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για Φορείς / Δομές & Ωφελούμενες Μητέρες 
της περιόδου 2014-2015  ποσού ύψους εκατόν είκοσι πέντε(125,00 €)  .Το ποσό της 
προμήθειας για την ανωτέρω εγγυητική είναι  40,00 € το τρίμηνο (0,9 % επί του 
ποσού της εγγυητικής επιστολής). 
Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

2.-Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» κ. Μπαρμπούδη 
Αλέξανδρο ως νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή και παραλαβή εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους εκατόν είκοσι πέντε (125,00) ευρώ  με προμήθεια 
40,00 € το τρίμηνο (0,9 % επί του ποσού της εγγυητικής) διάρκειας αορίστου χρόνου 
από την Τράπεζα Πειραιώς, για την συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ «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 2014-2015 η οποία 
απευθύνεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. 

H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό  182/2014. 
   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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