
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

2/2011 

υνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί ταθμοί Δήμου Γέρας» 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ 6/2011 

ΘΕΜΑ : «Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων και προμηθειών  πρώτου τριμήνου 

του οικ. έτους 2011» 

 

ήμερα την 17ην του μηνός Υεβρουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

6:00 μ.μ συνήλθε το Διοικητικό υμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα 

του Παιδικού ταθμού Παπάδου, ύστερα από την από 2/11.2.2011 της Προέδρου 

του Διοικητικού υμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό σε όλους τους υμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 

96, 97, 98, 100, 240 – 242 του Ν. 3463/2006 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα  7. 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Πολυξένη Καραγιάννη, Πρόεδρος   ΚΑΝΕΝΑ 

2. Γεώργιος Σσουπής, Αντιπρόεδρος    

3. Παναγιώτης Φαραλαμπής 

4. Παναγιώτης Πελεκάνος 

5. Ρεβέκκα Κουτρελάκου 

6. Μαρία Σσουπλάκη 

7. Παναγιώτης Μυστάκας 

 

τη συνεδρίαση παρέστη και ο Δημήτριος Παπάζογλου, τακτικός υπάλληλος του 

Δήμου Γέρας για την τήρηση των πρακτικών των Διοικητικού υμβουλίου. 

Η Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδριάσεως. 

Η Πρόεδρος είπε: «Είναι ανάγκη να προβούμε στον ορισμό επιτροπής, έργο της 

οποίας είναι η παραλαβή πάσης φύσεως αγαθών που προμηθεύεται το Ν.Π.Δ.Δ. 

ύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 28 του ΕΚΠΟΣΑ αποτελείται από τρεις (3) 

υπαλλήλους και εν όψει έλλειψης υπαλλήλων κατάλληλων του Ν.Π, προτείνονται 

τρεις (3) υπάλληλοι του Δήμου Γέρας στο οποίο ανήκει το Ν.Π. Προτείνω τους: 

 Δημήτριο Πανάρα, 

 Ελπίδα Αβαγιανού 

 Δημήτριο Παπάζογλου 

ύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 609/85 και 171/87 όπως τροποποιήθηκαν με 

τις διατάξεις του Ν. 3263/2004, θα πρέπει να προβούμε στην συγκρότηση 

Επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι το ποσό των 6.632,00 € η οποία αποτελείται 

από δυο (2) συμβούλους. Προτείνω τους: 

 Γεώργιο Σσουπή 

 Μυστάκα Παναγιώτη 

ύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 609/85 και Π.Δ 171/87 όπως τροποποιήθηκαν 

με τις διατάξεις του Ν. 3263/2004, θα πρέπει να προβούμε στην συγκρότηση 

Επιτροπής Παραλαβής έργων άνω του ποσού των 6.632,00 € η οποία αποτελείται 

από ένα (1) σύμβουλο μαζί με έναν αναπληρωτή. Προτείνω τους: 

 Πολυξένη Καραγιάννη, ως τακτικό 

 Παναγιώτη Φαραλαμπή ως αναπληρωματικό. 



ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΣΑ θα πρέπει να προβούμε στην 

συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών τροφίμων, κρεάτων – πουλερικών 

– ειδών καθαριότητας – οπωρολαχανικών - ειδών αρτοποιίας για την σίτιση των 

παιδιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί σταθμοί Δήμου Γέρας», η οποία 

αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους. Προτείνω τους: 

 ταυρούλα Γαλούση, 

 Αλεξάνδρα Αγιαμαρνιώτου, 

 Ειρήνη Παπαντωνίου»  

 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

Αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και των υπολοίπων ομιλητών, μετά από 

διαλογική συζήτηση  και σύμφωνα: 

1. με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96, 97, 98, 100, 240 – 242 του Ν. 

3463/2006 

2. με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΣΑ,  

3. με τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 & Π.Δ 609/85 

4. με τις διατάξεις του Ν. 3263/2004 

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 

 Ορίζει ως επιτροπή παραλαβής λοιπών προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & 

Βρεφονηπιακοί σταθμοί Δήμου Γέρας» τους: 

o Δημήτριο Πανάρα, 

o Ελπίδα Αβαγιανού 

o Δημήτριο Παπάζογλου 

 Ορίζει ως επιτροπή παραλαβής έργων έως το ποσό 6.632,43 € του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί σταθμοί Δήμου Γέρας» τους: 

o Γεώργιο Σσουπή 

o Μυστάκα Παναγιώτη 

 Ορίζει ως επιτροπή παραλαβής έργων άνω του ποσού 6.632,43 € του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί σταθμοί Δήμου Γέρας» τους: 

o Πολυξένη Καραγιάννη, ως τακτικό 

o Παναγιώτη Φαραλαμπή ως αναπληρωματικό 

 Ορίζει ως επιτροπή παραλαβής προμηθειών τροφίμων, κρεάτων – 

πουλερικών– ειδών καθαριότητας – οπωρολαχανικών - ειδών αρτοποιίας για 

την σίτιση των παιδιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί σταθμοί 

Δήμου Γέρας» τους: 

o ταυρούλα Γαλούση, 

o Αλεξάνδρα Αγιαμαρνιώτου, 

o Ειρήνη Παπαντωνίου 

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΥΕΣΑΙ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ  ΤΠΟΓΡΑΥΕ ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 




