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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των κατανεμηθέντων στις
εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας του Δήμου Βελβεντού υλικών
(συσκευασμένων αντισηπτικών )
ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2020
Ο Δήμαρχος Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις :
α) της παρ. 1 περιπτ. δ’ του άρθρου 86 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος
κυρώθηκε με τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την
παρ.1, περιπ.δ΄του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει σήμερα,
β) την αριθμ. 50433/Β4/02-05-2020 (ΑΔΑ:65ΦΝ46ΜΤΛΗ-8ΤΒ) Απόφαση Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατανομή συσκευασμένου αντισηπτικού για την κάλυψη
των αναγκών δημοσίων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, στο πλαίσιο υιοθέτησης
των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοιού (COVID 19)».
2.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι οι επιτροπές θα εκτελέσουν το έργο τους
χωρίς αποζημίωση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για την παραλαβή των κατανεμηθέντων στις
εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας του Δήμου Βελβεντού συσκευασμένων αντισηπτικών,
η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους υπαλλήλους του Δήμου Βελβεντού:
1. Στεργιόπουλο Ιωάννη, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή την Ζορζοβίλη Ελένη
2. Μαργιούλα Ευαγγγελία, ως Μέλος με αναπληρωτή τον Γάγα Χαρίλαο
3. Κανταρτζή Νεκτάριο, ως Μέλος με αναπληρωτή τον Ζουγκαρέλη Βλάσιο
Η επιτροπή είναι αρμόδια για την παραλαβή των συσκευασιών αντισηπτικών , μετά
από συνεννόηση με τον προμηθευτή ή τον αντιπρόσωπό του για την ημερομηνία και ώρα
παράδοσή τους στο Δήμο Βελβεντού.
Η επιτροπή συντάσσει κατά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών πρωτόκολλο
παραλαβής, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή, κατά την ποσότητα και το είδος,
των περιλαμβανόμενων αντικειμένων. Το ανωτέρω πρωτόκολλο υπογράφεται σε δύο (2)
πρωτότυπα, από τα μέλη της επιτροπής. Ένα από τα ανωτέρω πρωτότυπα αποστέλλεται
με μέριμνα του προέδρου της επιτροπής στη Γενική Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το άλλο διατηρείται και φυλάσσεται στο
αρχείο του Δήμου. Η επιτροπή φυλάσσει τα παραστατικά παραλαβής (π.χ. δελτίο
αποστολή), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρωτοκόλλου παραλαβής.
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