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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Σάµος, 06/05/2020
Αριθ. Πρωτ. ΟΙΚ. Γ.∆. 125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. ∆/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
FAX:
Email:
ΘΕΜΑ:

Πλατεία ∆ηµαρχείου
831 00 Σάµος
+30 22733 – 53529
+30 22730 – 27521

«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΣΑΜΟΥ
ΥΛΙΚΩΝ,
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ).
ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 514/2020
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

Έχοντας υ̟όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87 τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» ̟ερί
αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
2. Την υ̟’ αρίθµ.50433/Β4/02-05-2020 (Α∆Α:65ΦΝ46ΜΤΛΗ-8ΤΒ), Α̟όφαση της Υ̟ουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ̟ερί κατανοµής συσκευασµένου αντιση̟τικού για την κάλυψη
των αναγκών δηµοσίων εκ̟αιδευτικών δοµών της ε̟ικράτειας στο ̟λαίσιο υιοθέτησης των
̟ρολη̟τικών µέτρων αντιµετώ̟ισης του κορωναϊού (COVID-19).
3. Τις οδηγίες σχετικά µε την «Παραλαβή συσκευασιών αντιση̟τικών για τις εκ̟αιδευτικές δοµές»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την συγκρότηση τριµελούς, εξ υ̟αλλήλων, Ε̟ιτρο̟ής Παραλαβής των κατανεµηθέντων στις
εκ̟αιδευτικές δοµές αρµοδιότητός µας συσκευασιών αντιση̟τικών, η ο̟οία α̟οτελείται α̟ό
τους ακόλουθους υ̟αλλήλους του ∆ήµου:
1) τον Κωνσταντίνο Κτίστου, ως ̟ρόεδρο µε ανα̟ληρωτή την Σταυριανού Αγγελίνα,
2) τον Μάρκο Βλάσση ως µέλος µε ανα̟ληρωτή τον Μιχάλη Σταυριανό,
3) τον Γεώργιο Ροδίτη, ως µέλος µε ανα̟ληρωτή τον Φιλοκτήτη Σκορδέλλη
Η Ε̟ιτρο̟ή είναι αρµόδια για την ̟αραλαβή των συσκευασιών αντιση̟τικών, κατό̟ιν
συνεννόησης µε τον ̟ροµηθευτή ή τον αντι̟ρόσω̟ό του, για την ηµεροµηνία και ώρα
̟αράδοσής τους στον ∆ήµο Ανατολικής Σάµου.
Η Ε̟ιτρο̟ή συντάσσει κατά την ̟αραλαβή των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής,
το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει αναλυτική ̟εριγραφή, κατά την ̟οσότητα και το είδος, των
̟αραλαµβανόµενων αντικειµένων.
Το ανωτέρω ̟ρωτόκολλο υ̟ογράφεται, σε δύο ̟ρωτότυ̟α, α̟ό τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής.
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Ένα α̟ό τα ανωτέρω ̟ρωτότυ̟α α̟οστέλλονται µε µέριµνα του ̟ροέδρου της ε̟ιτρο̟ής στη
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του Υ̟ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, και το
άλλο διατηρείται και φυλάσσεται στο αρχείο του ∆ήµου.
Η ε̟ιτρο̟ή φυλάσσει τα ̟αραστατικά ̟αραλαβής, ( δελτίο α̟οστολής κ.λ.̟.), τα ο̟οία
α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα του ̟ρωτοκόλλου ̟αραλαβής.
Β. Ο κ. Γεώργιος Ροδίτης, εντέλλεται να ε̟ιµεληθεί της κατανοµής των αντιση̟τικών στις σχολικές
µονάδες του ∆ήµου Ανατολικής Σάµου, σύµφωνα µε τον ε̟ισυνα̟τόµενο στο ανωτέρω (2)
σχετικό ̟ίνακα.
Γ. Η ̟αρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο ̟ρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1.∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (και δι’ αυτής στους οριζόµενους).
3. ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
- κ. Βασίλειο Βαλκαµλή
- κ. Γεώργιο ∆ιονυσίου
- κα ∆έσ̟οινα Κάϊλα
- κ. Ευάγγελο Καρρά
- κ. Μιχάλη Μητσό
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

