
             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 
 
Από το απόσπασμα της αριθ. 02/31-01-2022 συνεδρίασης του Δ.Σ του Δημοτικού Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Βισαλτίας. 

 

Αριθ. Απόφ. 7/2022    

 

        Θέμα 2ο  Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τεύχους διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής                       
διενέργειας διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια εξοπλισμού εσωτερικών χώρων και 
παιχνιδιών αύλειου χώρου παιδικών σταθμών», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011404446 
           
 

Στη Νιγρίτα σήμερα 31 Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 έως 20:00 
στα γραφεία του Αθλητικού Κέντρου Νιγρίτας, έλαβε χώρα η δια περιφοράς ΕΚTAKTH 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ύστερα 
από την με αριθ. πρωτ. 111/28-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ, και 
ειδοποιήθηκαν όλα τα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 74 του Ν.4555/2018, την με 
αριθ. 18/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βισαλτίας, της παρ. 1 του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020), της υπ΄ αριθ. 
18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020 και υπ΄ αριθ. 
426/77233/13-11-2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αριθ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 
67924, ΦΕΚ 4709/τ.Β΄/23-10-2020 και Αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 68952, ΦΕΚ 4757/τ.Β΄/28-10-2020 
ΚΥΑ 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αδαμούδης Ιωάννης παρόντων 
του υπαλλήλου του ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. του Δήμου Βισαλτίας κ. Κουτζμπή Δημητρίου του 
κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, επικοινώνησε τηλεφωνικά με όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αρχικά η νόμιμη απαρτία για την 
σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια για την τηλεφωνική ψηφοφορία 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.      

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 74 του 
Ν.4555/2018 και των αριθ. 18318/13-03-2020 και υπ΄ αριθ. 426/77233/13-11-2020 
διερευνητικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣ αφού επτά (7) μελών του Δ.Σ. δηλώνοντας παρόντα 
επτά (7) και απόντα (0) και ονομαστικά οι:     

ΑΔΑ: 6Μ9ΙΟΚΨΞ-Λ6Υ



   

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.  Αδαμούδης Ιωάννης                Πρόεδρος                
2.  Αβραρίδης Νικόλαος               Αντ/ρος 
3.  Βαδικόλιος Θεόδωρος                Μέλος           
4.  Χατζημάρκος Αργύριος                #  
5.  Ιωαννίδου Λεμονιά                       # 
6.  Καρρά Αλεξάνδρα                        # 
7.  Τσιχαράπη Μαρία                         # 

                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπλήρωσε τη νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού 
συμβούλων 7 συμμετείχαν οι 7 ), και με τη συμμετοχή τους στην δια περιφοράς 
ψηφοφορία ομόφωνα συμφώνησαν για τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης.  

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της 2ης /31-01-2022 έκτακτης συνεδρίασης, ο 
Πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει το Σώμα ν’ αποφανθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 74 παρ. 5 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-07-2018), για το κατεπείγον της: 

Αιτιολόγηση: 

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της έκτακτης 
συνεδρίασης, διότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για την  1η Αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού έτους 2022 που είναι και  υποχρεωτική και απαραίτητη για την νόμιμη 
εξέλιξη εκτέλεσης του καλύπτοντας άμεσες και επείγουσες ανάγκες του Ν.Π.  

Δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια και ημερομηνίες για την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών του έργου Προμήθεια εξοπλισμού εσωτερικών χώρων και παιχνιδιών 
αύλειου χώρου Παιδικών Σταθμών, θα πρέπει να εγκριθούν οι όροι του διαγωνισμού 
και να οριστεί επιτροπή διαγωνισμού. 

Την άμεση έγκριση πρόσληψης  παιδιάτρου για τις δομές των Παιδικών Σταθμών, διότι η 
προηγούμενη σύμβαση παιδιάτρου έληξε.  

Την Έγκριση διοργάνωσης Πολιτιστικών, Αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων ΔΗΚΚΠΠΠΑ 
έτους 2022 οι οποίες αρχίζουν τον επόμενο μήνα του έτους και για να γίνουν δαπάνες 
πρέπει να προηγηθούν διαδικασίες που απαιτούν σημαντικό χρόνο.   

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από σχετική συζήτηση και σύμφωνα με τις 
διατάξεις άρθρου 74 παρ. 5 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-07-2018), 

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΩΦΩΝΑ 

Εγκρίνουν  για τους ανωτέρω αναφερομένους λόγους , το κατεπείγον των θεμάτων της 
2ης /31-01-2022 έκτακτης συνεδρίασης.  

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  αναγιγνώσκοντας το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε:  

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 
133/19-07-2018) 

ΑΔΑ: 6Μ9ΙΟΚΨΞ-Λ6Υ



 Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 τις Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020 

 Την αριθ. 19318/13-03-2020 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 
 Την με αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα: 

Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονισμού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων. 

 Την ανάγκη λήψη απόφασης για την το θέμα Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, τεύχους 
διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής       διενέργειας διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια 
εξοπλισμού εσωτερικών χώρων και παιχνιδιών αύλειου χώρου παιδικών σταθμών», με 
κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011404446  

   Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προέκυψε από την καταμέτρηση των ψήφων των 
συμμετεχόντων στην διά περιφοράς συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε και  
             ισχύει, 

 Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  
(Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), 

 Την αριθ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, 
 Την υπ΄αριθ.40/20930/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου  

            Εσωτερικών με θέμα :Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού  
            πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την  
             οργάνωση και λειτουργία των δήμων», 

 Την υπ΄αριθ.163/33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου  
             Εσωτερικών με θέμα:« Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης  
             αποφάσεων των  συλλογικών οργάνων των Δήμων», 

 Την υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
            Εσωτερικών με θέμα :«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία  
            των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον  
             περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» 

 Ο  Πρόεδρος  ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να 
εγκριθεί από το Δ.Σ. το σχέδιο της διακήρυξης και η διενέργεια του διαγωνισμού. 

 Το τεύχος της διακήρυξης, έχει  προεγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την  4458/8-9-2021 απόφαση. 

 Για την συγκεκριμένη προμήθεια συγκροτείται Επιτροπή Διενέργειας διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 όπως 
παρακάτω: 
1. Την υπάλληλο του Ν.Π. Γούλα Αναστασία (τακτικό μέλος και  Πρόεδρο της   
      επιτροπής),  με αναπληρώτρια την υπάλληλο  του Ν.Π. Μπαλτήρα θεοπούλα. 
2. Τον υπάλληλο του Ν.Π. Χατζηστραβό Δημοσθένη (τακτικό μέλος) με   
     αναπληρωτή    τον  υπάλληλο του Ν.Π. Μητρούδη Απόστολο  
3. Την υπάλληλο του Ν.Π. Παπαγεωργίου Βασιλική (τακτικό μέλος) με 
    αναπληρώτρια την υπάλληλο του Ν.Π. Ανεστούδη Σουλτάνα. 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

                                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

ΑΔΑ: 6Μ9ΙΟΚΨΞ-Λ6Υ



1. την έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών για την 
υλοποίηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού εσωτερικών χώρων και παιχνιδιών 
αύλειου χώρου παιδικών σταθμών», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011404446, που έχει ενταχθεί 
για χρηματοδότηση στο (CLLD/LEADER) του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας περιόδου 2014-2020» και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τις 
απαραίτητες ενέργειες. 

2. συγκροτεί για την συγκεκριμένη προμήθεια Επιτροπή Διενέργειας διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 όπως παρακάτω: 
 
1. Την υπάλληλο του Ν.Π. Γούλα Αναστασία (τακτικό μέλος και  Πρόεδρο της   
      επιτροπής),  με αναπληρώτρια την υπάλληλο  του Ν.Π. Μπαλτήρα θεοπούλα. 
2. Τον υπάλληλο του Ν.Π. Χατζηστραβό Δημοσθένη (τακτικό μέλος) με   
     αναπληρωτή    τον  υπάλληλο του Ν.Π. Μητρούδη Απόστολο  
3. Την υπάλληλο του Ν.Π. Παπαγεωργίου Βασιλική (τακτικό μέλος) με 
    αναπληρώτρια την υπάλληλο του Ν.Π. Ανεστούδη Σουλτάνα.        
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2022 
Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

         

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                (Υπογραφή)                                                       (Υπογραφές) 

                     Ακριβές απόσπασμα πρακτικού Νιγρίτα 31-01 -2022 

 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

     

                                                    ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

 

ΑΔΑ: 6Μ9ΙΟΚΨΞ-Λ6Υ


		2022-02-04T13:29:39+0200
	Athens


		2022-02-14T14:00:07+0200
	IOANNIS ADAMOUDIS




