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   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
           Από το αριθμ. 22/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ 
Ορεστιάδας»  της 13 του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2014. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  142/2014 
 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια & 
αντικατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης και φωτιστικών ασφαλείας στους χώρους 
του νέου κλειστού Γυμναστηρίου «Ν. Σαμαράς». 
 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 13 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 19:00,  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 
Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του Προέδρου, ύστερα από την με 
αριθ. πρωτ. 1785/09-10-2014 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό σε όλους τους διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  
πέντε (5)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1.-Μπαρμπούδης   Αλέξανδρος                                Kανένας 
2.-Αρχοντίδης        Αρχοντής 
3.-Βαρσαμακίδης   Δημήτριος 
4.-Μουχταρίδου     Βασιλική              
5-Κεσούδη             Παναγιώτα           

            Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του  Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή  για τηv τήρηση τωv 
πρακτικώv της συνεδρίασης.         

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το 20ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 

 
 κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 
Η Οικονομική Επιτροπή(για το νομικό πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο) με 

τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 καθίσταται κατ’ εξαίρεση 
αρμόδιο, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την 
απευθείας ανάθεση  προμηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως επίσης 
και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις. 
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 Στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη για 
την απευθείας ανάθεση της προμήθειας συστήματος πυρανίχνευσης και φωτιστικών 
ασφαλείας, λόγω των έκτακτων γεγονότων που προέκυψαν από την έλλειψη άδειας 
λειτουργίας του νέου κλειστού Γυμναστηρίου «Ν. Σαμαράς» που προήλθαν από την  
άνοδο στην Α1 κατηγορία της ομάδας βόλεϊ Ορεστιάδας καθώς επίσης και  των αγώνων 
league cap που θα διεξαχθούν στις 17, 18 & 19-10-2014 στο νέο κλειστό γυμναστήριο 
καθώς επίσης να κινδυνεύει η ομάδα βόλεϊ Ορεστιάδας να μην μπορεί να αγωνιστεί 
στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας που αρχίζει στις 25-10-2014. 
 

Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου 
Ορεστιάδας, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 14.637,00  Ευρώ(μαζί με 
το Φ.Π.Α 23%). 

 Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο Σαρδάνης Ζήσης-
Ηλεκτρολόγος, που εδρεύει στην Ορεστιάδα (Δ/νση:Πατριάρχου Γρηγ. 146) ΑΦΜ: 
044925682, ΔΟΥ: Ορεστιάδας, Τ.Κ. 68200, η αμοιβή της οποίας κατά την προσφορά 
της (καθαρή αξία χωρίς το Φ. Π. Α. 23% ανέρχεται στο ποσό 11.900,00 €). 

Το ποσό είναι μέσα σε λογικά πλαίσια και η εταιρία παρουσιάζεται αξιόπιστη. 
  
Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:  
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα  
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού  

- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν  
απορρέουν από ευθύνη του ΚΚΠΑΑΔΟ,  
προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στον Σαρδάνη Ζήση-Ηλεκτρολόγο, με βάση την 
προσφορά του.   
   Το Δ. Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:  

 Την εξειδικευμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του 
ΚΚΠΑΑΔΟ. 

 Την 37/18-09-2014  θεωρημένη σχετική μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών.   

 το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010. 
 την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 81 Β΄) 
 Την προσφορά του Σαρδάνη Ζήση του Μιχαήλ-Ηλεκτρολόγο, που εδρεύει 

στην Ορεστιάδα (Δ/νση:Πατριάρχου Γρηγ. 146) ΑΦΜ: 044925682, ΔΟΥ: 
Ορεστιάδας, Τ.Κ. 68200 η αμοιβή της οποίας κατά την προσφορά της 
(καθαρή αξία χωρίς το Φ. Π. Α. 23% ανέρχεται στο ποσό 11.900,00 €). 

 Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό 
ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007).  

 τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του 
Προέδρου   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝA 
 

 1.-Αναθέτει απευθείας την προμήθεια: «Προμήθεια & αντικατάσταση 
συστήματος πυρανίχνευσης και φωτιστικών ασφαλείας στους χώρους του νέου 
κλειστού Γυμναστηρίου «Ν. Σαμαράς» στον Σαρδάνη Ζήση του Μιχαήλ-
Ηλεκτρολόγος, που εδρεύει στην Ορεστιάδα (Δ/νση:Πατριάρχου Γρηγ. 146) ΑΦΜ: 
044925682, ΔΟΥ: Ορεστιάδας, Τ.Κ. 68200,λόγω εκτάκτων γεγονότων που προήλθαν 
για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, της παρακάτω προμήθειας και 
εργασίας:    
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Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗ 
ΣΗΣ 

ΠΟΣ
Ο 
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ 
ΔΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 Πίνακας πυρανίχνευσης 16 ζωνών τεμ 1 760,00 760,00 
2 Πληκτρολόγιο πίνακα πυρανίχνευσης 

16 ζωνών 
τεμ 1 315,00    315,00 

3 Τροφοδοτικό πίνακα πυρανίχνευσης 16 
ζωνών 

τεμ 1 265,00    265,00 

4 Μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου 
12v/7Ah 

τεμ 3  29,00    87,00 

5 Μηχανισμός Αυτοματισμού με ρελέ τεμ 1 250,00    250,00 
6 Ανιχνευτής καπνού τεμ 43  35,00 1.505,00 
7 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός τεμ 10  33,00    330,00 
8 Μπουτόν συναγερμού τεμ 29  18,00    522,00 
9 Φαροσειρήνα εσωτερικού χώρου τεμ 28   38,00 1.064,00 
10 Φωτιστικό ασφαλείας 8 WATT LED τεμ 70   31,00 2.170,00 
11 Φωτιστικό ασφαλείας  2χ21 WATT LED τεμ 16 102,00 1.632,00 
    ΣΥΝΟΛΟ      8.900,00 
    Φ.Π.Α 

 23 % 
     2.047,00 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  10.947,00 

 
 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1 Εργασίες για την αντικατάσταση  συστήματος 

πυρανίχνευσης για την εγκατάσταση  και 
φωτιστικών ασφαλείας με τις αντίστοιχες 
ρυθμίσεις και δοκιμές καλής λειτουργίας και 
για τον έλεγχο των καλωδιώσεων στο 
κλειστό Γυμναστήριο «Ν. Σαμαράς» 

 3.000,00 

  Φ.Π.Α 23%   690,00 
  ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
3.690,00 

 
 2.-Διαθέτει πίστωση   10.947,00 € στον Κ.Α 15.6662 και 3.690,00 € στον Κ.Α  
15.6262.02.    

     3.-Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο στην υπογραφή τη σχετικής σύμβασης.  
  H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 142/2014. 
   Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 
                                                                          O Πρόεδρος   Τα  Μέλη 
                                                                         (ακολουθούν υπογραφές)  
    
    Ακριβές απόσπασμα 
         Ο Πρόεδρος  
 
 
Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 
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