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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

          Από το αριθμ. 6/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ 
Ορεστιάδας»  της 14 του μηνός  Μαρτίου του έτους 2014. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  40/2014 
ΘΕΜΑ 4: ΄Εκδοση Εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης ποσού 26.880 € για την 
υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων-Ιατροκοινωνικό 
Κέντρο Ορεστιάδος» 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 14 του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα 
Παρασκευή 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. 504/10-03-2014 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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
είπε τα εξής: 
 
             κ.κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 
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   Σύμφωνα με την αριθ. 1995/04-09-2012 προκήρυξη ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού της Ε.Ε.Α.Α.Α Α.Ε για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα στήριξης ρομά 
και ευπαθών ομάδων» κατατέθηκε από την υπηρεσία μας πρόταση για ένταξη στην 
παραπάνω πράξη.  

   Με το αριθ. 469/17-06-2013 απόσπασμα πρακτικού της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε έγινε η 
κατακύρωση στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγύης και 
Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» ως φορέας υλοποίησης της παραπάνω πράξης με 
προϋπολογισμό σύμβασης 268.800,00 € και για χρονικό διάστημα είκοσι τέσσερις(24) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
και από το Υπ. Εργασίας και προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του 
ανάδοχου φορέα και της ΕΕΤΑΑ ΑΕ θα πρέπει μαζί με τις συμβάσεις του προσωπικού 
να αποσταλεί και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία αντιστοιχεί στο 10% 
επί του συνολικού προϋπολογισμού της Σύμβασης  ήτοι 26.880,00 € προκειμένου τα 
στοιχεία της να αποτυπωθούν στη σύμβαση και θα είναι αορίστου χρόνου. 
 Τη σύμβαση της ως άνω Εγγυητικής Επιστολή θα υπογράψει ο Πρόεδρος του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο κ. Βαρσαμακίδης Δημήτριος που είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
νομικού προσώπου. 
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη του 
συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
  α) την εισήγηση του Προέδρου  
 β) την 1995/04-09-2012 προκήρυξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε 
 γ) το αριθ. 469/17-06-2013 πρακτικό κατακύρωσης της πράξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 
1.- Εγκρίνει την έκδοση εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης ποσού 26.880,00 

€ διάρκειας αορίστου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Στήριξης Ρομά και 
ευπαθών ομάδων-Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ορεστιάδος» από την Τράπεζα Πειραιώς-
Κατάστημα Ορεστιάδας για τους ως άνω λεπτομερώς αναφερόμενους λόγους και θα 
είναι αορίστου χρόνου. 

2.-Η εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης θα πρέπει να συνταχθεί και να 
περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος VII της 
αριθ. 1995/04-09-2012 προκήρυξη της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε 

3.-Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο κ. Βαρσαμακίδη Δημήτριο για 
την έκδοση και παραλαβή της ως  άνω εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης. 

4.-Αποδέχεται για τους ανωτέρω λόγους και αιτίες άπαντες τους όρους της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 26.880,00 € ( είκοσι έξι χιλιάδων  
οκτακοσίων ογδόντα ευρώ ) για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Στήριξης Ρομά και 
ευπαθών ομάδων-Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ορεστιάδος». 

5.-Για την παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 26.880,00 € 
θα καταβάλλεται προμήθεια ύψους 201,60 € ανά τρίμηνο σύμφωνα με το σχετικό 
τιμολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς. 
   H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό   40/2014. 
  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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