
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3ης/2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΚΑΛΥΨΩ» ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

1ο ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ.:  Έκδοση εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  της 
επένδυσης “ΑΓΙΩΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ”

          Σήμερα την 11η Μαρτίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων “Χρυσαλλίδα” του Δήμου Αγιάς, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επχείρησης “Καλυψώ” Δήμου Αγιάς, ύστερα από την 19/07-03-
2013  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με 
αποδεικτικό στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 
(ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β΄), για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης:

• Έκδοση  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης  της  επένδυσης 
“ΑΓΙΩΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ”

          Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 
παρόντα έντεκα (11) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Βαλάρης Γεώργιος, Πρόεδρος 7.Βαλάρη Αντωνία

2.Ουλής Θεόδωρος 8.Γκουσγκούνη Αικατερίνη

3.Βαλάρης Βασίλειος 9.Μπερτζέμη Μαρία

4.Αργυρούλης Ιωάννης 10.Βατζιάς Αντίγονος

5.Σουλιώτης Θεόδωρος 11.Παπαϊωάννου Σταματία

6.Γιανναρός Ηλίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο κα Κούκα Ελένη.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:

Με την υπ'αριθμ. 2/2012 απόφαση του Δ.Σ. της “ΚΑΛΥΨΩ” υποβάλλαμε πρόταση στον 

Άξονα 4 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007 – 2013 για την χρηματοδότηση της πράξης “Αγιώτικο Πανηγύρι”. Σύμφωνα με το 

αρ. Πρωτ. 495/17-10-2012 έγγραφο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη  Εταιρεία  Ο.Τ.Α.  “Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.”  εγκρίθηκε  το  επενδυτικό  μας  σχέδιο  “Αγιώτικο 

Πανηγύρι”  και  σύμφωνα με  το  αρ.  Πρωτ.  92/18-02-2013 έγγραφο  της  ίδιας  εταιρείας  η 

επένδυσή μας “Αγιώτικο Πανηγύρι” εντάχθηκε οριστικά στο πρόγραμμα “Προσέγγιση LEADER” 
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(Άξονας 4 του ΠΑΑ) για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Στο έγγραφο της οριστικής ένταξης 

ζητάται και η εκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από την Τράπεζα Πειραιώς υπέρ 

της  “Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε.”  για  το  1%  του  συνολικού  κόστους  του  επενδυτικού  σχεδίου  ύψους 

243,90€.

Μετά  από  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  την  τράπεζα Πειραιώς  μας  ζητείται  να  ληφθεί 

απόφαση στην οποία θα αναγράφετε ότι θα εκδοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 

243,90€ για τα οποία θα συναφθεί σύμβαση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού και σύμβαση 

ενεχύρου κατάθεσης 243,90€ με την τράπεζα Πειραιώς.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 

- την εισήγηση του προέδρου 

- την 2/2012 απόφαση του Δ.Σ. της “ΚΑΛΥΨΩ”

- το αρ. Πρωτ. Έγγραφο της “Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.” 495/17-10-2012 και το αρ. Πρωτ. 92/18-

02-2013  έγγραφο  της  ιδίας  για  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  την  υπογραφή 

συμβάσεως για  το  έργο  ““ΑΓΙΩΤΙΚΟ  ΠΑΝΗΓΥΡΙ”  (Δράση  321.3,  Άξονας  4 

“ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER” Π.Α.Α., Τοπικό πρόγραμμα Νομού Λάρισας)”

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 243,90€ για τα οποία θα συναφθεί 

σύμβαση  ανοιχτού  αλληλόχρεου  λογαριασμού  και  σύμβαση  ενεχύρου  κατάθεσης 

243,90€ με την τράπεζα Πειραιώς.

2. Για την υπογραφή της ανωτέρω εξουσιοδοτείται ο Βαλάρης Ν. Γεώργιος.

3. Οι εγγυτική επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

- την ημερομηνία έκδοσής της

- τον εκδότη της

- την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται, δηλαδή την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. “Α.Ε.ΝΟ.Λ.” Α.Ε.

- το ακριβές ποσό που θα καλύπτει η εγγύηση 

- το χρόνο ισχύος τους: αορίστου χρόνου

- την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προσφέροντα: 

◦ Κοινωφελής  Επιχείρηση  ΚΑΛΥΨΩ  Δήμου  Αγιάς,  10ης  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  10,  Αγιά 

Λάρισας, Τ.Κ. 40003

− τον τίτλο του έργου για το οποίο εκδίδεται η εγγυήση ως εξής:

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΛΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  “ΑΓΙΩΤΙΚΟ  ΠΑΝΗΓΥΡΙ”  (Δράση  321.3,  Άξονας  4 

“ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER” Π.Α.Α., Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Λάρισας)”

- ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2013

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Βαλάρης Ν. Γεώργιος
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