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  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 
Δικαιούχος: Δήµος Αλεξανδρούπολης  Πόλη: Αλεξανδρούπολη 
Ταχ. Διεύθυνση :Λ. Δηµοκρατίας 306   Ηµεροµηνία : …-…-2016 
Ταχ.Κώδικας : 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  Αρ. Πρωτ.:  
Πληροφορίες : Καδόγλου Μαριάννα     
Τηλέφωνο : 2551350175   
Fax :  2551350142   
E-mail : mka@alexpolis.gr  
  
  

Α Π Ο Φ Α Σ Η    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 
µε αριθµό …… 

 
ΘΕΜΑ: Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας 
Παραδοτέων της πράξης: «Ανάπτυξη Δοµών και Υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και  για την καταπολέµηση της βίας-
Δηµιουργία και λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο».  

 
Ο Δήµαρχος Αλεξανδρούπολης 

 
Έχοντας υπ΄ όψιν: 
α) την πρόσκληση µε κωδικό ΑΜΘ16 
β) το σχέδιο απόφασης υλοποίησης της ανωτέρω αναφερόµενης πράξης µε ίδια µέσα, 
γ) τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-10). 
                                         

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Α.: Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των Παραδοτέων της πράξης: «Ανάπτυξη 
Δοµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και  
για την καταπολέµηση της βίας-Δηµιουργία και λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», και συγκεκριµένα του 
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Υποέργου 1: «Λειτουργία Συµβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων 
Βίας στο Δήµο Αλεξανδρούπολης», θα διεξάγεται από την τριµελή Επιτροπή 
Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Υποέργου (ΕΠΠΕ). 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου οι Οµάδες Έργου και γενικότερα όλοι οι 
απασχολούµενοι για την υλοποίησή του θα υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις 
υποδείξεις της Επιτροπής. 
Η διαδικασία Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας  Παραδοτέων Υποέργου 
περιγράφεται ως εξής:  

Τα Παραδοτέα παραλαµβάνονται από την Ε.Π.Π.Ε., η οποία εξετάζει και διαβιβάζει 
εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης 
τους. Όλα τα ανωτέρω συλλογικά όργανα και όλοι οι απασχολούµενοι για την 
υλοποίηση του Έργου οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις παρατηρήσεις της 
Επιτροπής εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να 
επανυποβάλλουν τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωµένα και συµπληρωµένα. Η 
διαδικασία της επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές.  

Η Ε.Π.Π.Ε. αξιολογεί τα Παραδοτέα, βάσει των ακόλουθων  κριτηρίων: 

α) τη συνέπεια και συνάφεια µε το φυσικό αντικείµενο του Υποέργου, έτσι όπως 
περιγράφεται στο Τ.Δ.Π.Π. και στην παρούσα απόφαση  

β) την πληρότητα και σαφήνεια, σε σχέση µε τα περιγραφόµενα στο Τ.Δ.Π.Π. και 
στην παρούσα Απόφαση, Παραδοτέα.  

Η Ε.Π.Π.Ε. µπορεί:  
α) να εγκρίνει την παραλαβή του Παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει 
παρεκκλίσεις από τους σκοπούς του Υποέργου 

β) να απορρίψει το Παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την 
καταλληλότητά του να χρησιµοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του υποέργου. 

Η µη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την Ε.Π.Π.Ε. προς όλους τους ανωτέρω εντός της 
παραπάνω προθεσµίας των πέντε (5) ηµερών, συνεπάγεται και αποδοχή των Παραδοτέων.  

Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει:  

1ον) την εµπρόθεσµη παράδοση  

2ον) την ολοκλήρωση του Υποέργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις 
εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγµατοποίηση των τυχών διορθώσεων ή συµπληρώσεων 
που απαιτήθηκαν για την άρση των προβληµάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή 
του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, εις τριπλούν και το παραδίδει 
αρµοδίως. 
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Β.:  Ορίζει ως Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων για το 
υποέργο 1 «Λειτουργία Συµβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων 
Βίας στο Δήµο Αλεξανδρούπολης » της Πράξης «Λειτουργία δοµών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της 
βίας – Λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε 
τοπικό επίπεδο» τους εξής υπαλλήλους: 
1. Μουτουσίδης Ιωάννης, ειδικότητας ΠΕ1 Διοικητικών, που ασκεί καθήκοντα 
Προϊσταµένου Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισµού 
2. Τσακιρούδη Τριάδα, ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων, που ασκεί καθήκοντα 
Αναπληρώτριας Προϊσταµένης του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των 
Φύλων.   
3. Κυριαζίδης Χρήστος, ειδικότητας ΔΕ1 Διοικητικού – Λογιστικού, υπάλληλο της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισµού 
 

   
                                                                          Ο νόµιµος εκπρόσωπος 

                                                                         Δήµαρχος Αλεξανδρούπολης  
 
                                                                    Λαµπάκης Ευάγγελος 
     


