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                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
 
 

Στον   ΄Αγιο  Στέφανο σήμερα    9  Ιουλίου    του έτους 2014  ημέρα   Τετάρτη      και ώρα 16.00μ.μ, 

στο γραφείο του ΝΠ  Ανεμώνης 1 , συνήλθε σε  τακτική   συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η 

ΕΣΤΙΑ»  μετά από  την αριθμ 960 /2014  πρόσκληση του Προέδρου  αυτού. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 15 μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου παρόντα ήταν τα  εξής  9 . 

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΠΣΤΟΛΟΣ  

2 ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ ΤΖΑΝΕΤΗ  ΕΛΛΗ 

3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΡΕΠΟΥΛΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ             

4  ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΛΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

5 ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

6 ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓ ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 

7 ΚΟΛΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ 

8 ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

9 ΘΩΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (σε αναπλήρωση του 

απουσιάζοντος  ΓΙΑΛΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ) 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρέστη  το αναπληρωματικό  μέλος  του ΔΣ κα  Δήμητρα Παππά   

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  73 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής  επιστολής ποσού  6000,00 €  συμμετοχής,  

αορίστου χρόνου για την συμμετοχή  στην υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής 

και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.( Διακήρυξη  1551/ 2-7-2014 ) και παροχή 

εξουσιοδότησης προς τον Αντιπρόεδρο του ΝΠ   για  υπογραφή κάθε συμβατικού εγγράφου για 

την έκδοση της παραπάνω αναφερόμενης εγγυητικής επιστολής . 

 

 

  Ο  Αντιπρόεδρος του ΝΠ θέτει υπόψη των μελών  του ΔΣ τα παρακάτω : 

 

Σύμφωνα με την  1551/ 2-7-2014  Διακήρυξη  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων 

στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α 

ΑΕ εκκλήθηκαν  οι Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, οι Παιδικοί Σταθμοί, κ.λ.π.  να 

συμμετέχουν  μέσω αίτησης των φορέων τους  στις πράξεις χρηματοδότησης για το έτος 2014-15. 

 

Το  Νομικό πρόσωπο  του Δήμου  Διονύσου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»  προκειμένου να υποβάλει σχετικό αίτημα   προς την 

ΕΕΤΤΑΑ  για  ένταξη  των  δομών  του  στο πρόγραμμα   , πρέπει   να συνοδεύεται   από εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής , αορίστου χρόνου και σε ποσοστό  2% επί του ποσού της προσφοράς. 
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Το ΝΠ « Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ» υπέβαλε στη 

Τράπεζα Πειραιώς   την από  7-7-2014  αίτηση έκδοσης Εγγυητικής  Επιστολής  συμμετοχής   

(αορίστου χρόνου)  ποσού   6000,00 €   για την ως άνω αναφερομένη  1551/2014 Διακήρυξη της 

ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την υλοποίηση  της δράσης  « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » . 

 Επειδή δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη προσκόμιση  των εγγράφων που απαιτούσε η Τράπεζα για την 

έκδοση της   ως άνω Ε/Ε και λόγω της επιτακτικής ανάγκης της έκδοσής της και της ζημίας που πιθανόν 

θα υφίστατο  το Νομικό μας Πρόσωπο από τη μη έγκαιρη έκδοσή της, η Τράπεζα Πειραιώς  δέχθηκε 

και εξέδωσε  την από  9 -7-2014    Εγγυητική   Επιστολή   ποσού  6000,00  €  με Νο 2850121490 ,   

Αορίστου Χρόνου , για την συμμετοχή   στο πρόγραμμα  για υλοποίηση της δράσης  

 « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.               

 

Την  σύμβαση  έκδοσης της   ως άνω Ε/Ε καθώς και την σύμβαση ενεχύρου κατάθεσης του 

λογαριασμού Νο  5083-053918-141 που τηρεί  το ΝΠΔΔ « Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και 

Παιδεία Δήμου  Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ» στη Τράπεζα Πειραιώς και του οποίου τα χρήματα δεν 

προορίζονται για ειδικό δημόσιο σκοπό ή για τη κάλυψη αναγκών δημοσίου συμφέροντος υπέγραψε   ο  

Αντιπρόεδρος  αυτού κος  ΄Ισσαρης Γρηγόριος  που εξελέγη  Αντιπρόεδρος σύμφωνα  με  την αριθμ  

105/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου (ΑΔΑ :ΒΕΖΞΩ93-Θ63) .   

   

Το ΔΣ   αφού   λάβει γνώση  

Α) Της  από  9-7-2014 και αριθμ πρωτ 1066    επιστολής του ΝΠ προς την Τράπεζα  Πειραιώς «παροχής 

δεσμεύσεων προς την Τράπεζα» 

Β)  Όλων των όρων   των συνημμένων στην παρούσα ,συμβάσεων  , ήτοι της σύμβασης έκδοσης      της  

Ε/Ε   και της σύμβασης ενεχυρίασης κατάθεσης   

 

   καλείται να αποφασίσει :     

           

1)Ότι εγκρίνει και επικυρώνει άπασες τις ως άνω ενέργειες του  Αντιπροέδρου του ΝΠ  κου  Γρηγορίου 

΄Ισσαρη  , ο οποίος είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος γι αυτές και οι οποίες ήταν άμεσα επιβεβλημένες 

λόγω της επιτακτικής ανάγκης λήψεως της ως άνω εγγυητικής από τη Τράπεζα Πειραιώς για τους ως 

άνω λεπτομερώς αναφερόμενους λόγους.  

 

2) ΄Οτι  αποδέχεται για τους ανωτέρω λόγους και αιτίες άπαντες τους όρους 

   α] της  από   9-7-2014     σύμβασης έκδοσης  της Ε/Ε  Νο  2850121490 ,  αορίστου χρόνου , ποσού 

6000,00 €   με σκοπό την  συμμετοχή    στην 1551/ 2-7-2014  διακήρυξη  της ΕΕΤΑΑ ΑΕ  για την 

δράση « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής »  ,την οποία  εξέδωσε η Τράπεζα 

Πειραιώς  και 

  β] της   από      9-7-2014     Σύμβασης Ενεχυρίασης  Κατάθεσης του λογαριασμού  Νο  5083-053918-

141  που τηρεί  το ΝΠ  στη Τράπεζα και του οποίου τα χρήματα δεν προορίζονται για ειδικό δημόσιο 

σκοπό ή για τη κάλυψη αναγκών δημοσίου συμφέροντος τις οποίες υπέγραψε ο νόμιμα προς τούτο 

εξουσιοδοτημένος  Αντιπρόεδρος του ΝΠ κος  Γρηγόριος ΄Ισσαρης   και  ότι παραιτούμεθα κάθε 

δικαιώματος προσβολής για οιονδήποτε λόγο της εγκυρότητας της  εγγυητικής  αυτής   ως και της 

συμβάσεως ενεχυρίασης της κατάθεσης που έχει  το Νομικό Πρόσωπο  «Η ΕΣΤΙΑ» στη Τράπεζα 

Πειραιώς . 

 

3) και εξουσιοδοτείται ο  Αντιπρόεδρος του ΝΠ   κος  Γρηγόριος  Ίσσαρης    για την αποστολή του 

παρόντος για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου και για τα περαιτέρω. 

 

Το ΔΣ έχοντας υπόψη του τα παραπάνω  ,Ομόφωνα αποφασίζει  

 

 1)Ότι εγκρίνει και επικυρώνει άπασες τις ως άνω ενέργειες του  Αντιπροέδρου του ΝΠ  κου  Γρηγορίου 

΄Ισσαρη  , ο οποίος είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος γι αυτές και οι οποίες ήταν άμεσα επιβεβλημένες 

λόγω της επιτακτικής ανάγκης λήψεως της ως άνω εγγυητικής από τη Τράπεζα Πειραιώς για τους ως 

άνω λεπτομερώς αναφερόμενους λόγους.  

2) ΄Οτι  αποδέχεται για τους ανωτέρω λόγους και αιτίες άπαντες τους όρους : 
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   α] της  από     9-7-2014    σύμβασης έκδοσης  της Ε/Ε  Νο  2850121490   ,  αορίστου χρόνου , ποσού 

6000,00 €   με σκοπό την  συμμετοχή    στην 1551/ 2-7-2014  διακήρυξη  της ΕΕΤΑΑ ΑΕ  για την 

δράση « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής »  ,την οποία  εξέδωσε η Τράπεζα 

Πειραιώς  και 

  β] της   από    9-7-2014     Σύμβασης Ενεχυρίασης  Κατάθεσης του λογαριασμού  Νο  5083-053918-

141  που τηρεί  το ΝΠ  στη Τράπεζα και του οποίου τα χρήματα δεν προορίζονται για ειδικό δημόσιο 

σκοπό ή για τη κάλυψη αναγκών δημοσίου συμφέροντος τις οποίες υπέγραψε ο νόμιμα προς τούτο 

εξουσιοδοτημένος  Αντιπρόεδρος του ΝΠ κος  Γρηγόριος ΄Ισσαρης   και  ότι παραιτούμεθα κάθε 

δικαιώματος προσβολής για οιονδήποτε λόγο της εγκυρότητας της  εγγυητικής  αυτής   ως και της 

συμβάσεως ενεχυρίασης της κατάθεσης που έχει  το Νομικό Πρόσωπο  «Η ΕΣΤΙΑ» στη Τράπεζα 

Πειραιώς . 

3) και εξουσιοδοτείται ο  Αντιπρόεδρος του ΝΠ   κος  Γρηγόριος  Ίσσαρης    για την αποστολή του 

παρόντος για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου και για τα περαιτέρω. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                    ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΣΣΑΡΗΣ 

 

 Ακριβές απόσπασμα πρακτικού 

 

 

               Άγιος Στέφανος αυθημερόν  

 

 

          Ο Αντιπρόεδρος  

 

 

 

 

 

                Γρηγόριος ΄Ισσαρης  

  

 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

 ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓ 

ΚΟΛΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΘΩΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
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