
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ          
Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

           Από το αριθμ. 3/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 
Δήμoυ Ορεστιάδας»  της 07 του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2014. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  27/2014 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών με απευθείας ανάθεση. 

  Στην Ορεστιάδα σήμερα 07 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 
2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ,  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. 173/03-02-2014 
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  τέσσερα(4)  μέλη και ονομαστικά οι: 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ          

     1.-Βαρσαμακίδης   Δημήτριος                               Γραμματίκης      Γεώργιος                                        
     2.-Γεωργίου           Γεώργιος     
     3-Μουχταρίδου      Βασιλική                       Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και                                                              
     4.-Κεραμιτσή          Στυλιανή                       νόμιμα κλήθηκαν 
 
 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 4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:  

κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 23 της αριθ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 
β) Την περίπτωση  νιιι της παρ.13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. 
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γ) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
δ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 
ε) Τις γνωμοδοτήσεις επί των προς ανάθεση προμηθειών της Επιτροπής 
Αξιολόγησης. 
 Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι για 
την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας απαιτείται η 
προμήθεια διαφόρων υλικών (υδραυλικών ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικών 
πινάκων, ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρικής σκούπας, γκαζόν, οικιακών 
σκευών, ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων, αθλητικού εξοπλισμού) η 
οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας. 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, πρέπει να εγκρίνει τη 
διενέργεια των προμηθειών, να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσής τους, καθώς και 
να προβεί σε αναθέσεις σε συγκεκριμένους προμηθευτές. 
  
Ειδικότερα, οι προς ανάθεση προμήθειες παρίστανται στον κάτωθι 
πίνακα: 
 
Α/Α Κ.Α. ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

1 02.15.6661 Δαπάνη για την προμήθεια 
υδραυλικών ανταλλακτικών για 
το ΚΕΦΟ και Δ.Π.Σ.Ριζίων του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

990,15 ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

2 02.15.6662 Δαπάνη για την προμήθεια 
ηλεκτρολογικών πινάκων για 
τις ανάγκες του ανοιχτού 
γηπέδου Ορεστιάδας του 
Κ.Κ.ΠΑ.Α.Δ.Ο 

1.131,60 ΛΟΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

3 02.15.6662 Δαπάνη για την προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τις 
εγκαταστάσεις του παλιού 
κλειστού γηπέδου & των 
παιδικών σταθμών του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

1.193,30 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  

4 02.15.7131 Δαπάνη για την προμήθεια 
ηλεκτρικής σκούπας 
KARCHER WD3.300για τις 
εγκαταστάσεις του ανοικτού 
γηπέδου Ορεστιάδας 

116,60 ΚΟΥΚΛΑΤΖΗΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   

5 02.15.6692 Δαπάνη για την προμήθεια 
γκαζόν για τα ανοιχτά γήπεδα 
Οινόης &Σαγήνης  του 
Κ.Κ.ΠΑ.Α.Δ.Ο 

245,21 ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΟΛΑΠΤΣΗΣ  

6 02.15.7133 Δαπάνη για την αγορά 
οικιακών σκευών  για το ΚΑΠΗ 
Δικαίων του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

200,00 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ  

7 02.15.6672 Δαπάνη για την προμήθεια 
ανταλλακτικών λοιπών 
μηχανημάτων για τις ανάγκες 

212,43 ΤΕΧΝΟΡΑΜΑ 
ΠΕΝΤΕΦΡΑΓΚΑΣ 
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του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

8 0215.6481.04 Δαπάνη για την προμήθεια 
ειδών ιχθυοπωλείου για τις 
ανάγκες του  Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

2.800,00 ΚΑΛΑΊΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

9 02.15.6481 Δαπάνη για την προμήθεια 
κατεψυγμένων προϊόντων για 
τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

4.800,00 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

10 02.15.6481.01 Δαπάνη για την προμήθεια 
ειδών τροφίμων –
παντοπωλείου για τις ανάγκες 
του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

2.500,00 ΤΑΓΚΟΥΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

11 02.15.6481.01 Δαπάνη για την προμήθεια 
ειδών τροφίμων –
παντοπωλείου για τις ανάγκες 
του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

4.000,00 ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ 

12 02.15.6481.01 Δαπάνη για την προμήθεια 
ειδών τροφίμων –
παντοπωλείου για τις ανάγκες 
του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

6.000,00 ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΧΡΥΣΗ 

13 02.15.6481.03 Δαπάνη για την προμήθεια 
ειδών αρτοποιείου για τις 
ανάγκες του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

10.000,00 ΓΏΓΟΥ ΘΩΜΑΣ  

14 02.15.6643 Δαπάνη για την προμήθεια 
καυσίμων για θέρμανση και 
φωτισμό για τις ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

2.945,85 ΚΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

15 02.15.6643 Δαπάνη για την προμήθεια 
καυσίμων για θέρμανση και 
φωτισμό για τις ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

6.642,00 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ –
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

16 02.15.6643 Δαπάνη για την προμήθεια 
καυσίμων για θέρμανση και 
φωτισμό για τις ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

3.075,00 ΤΣΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

17 02.15.6641 Δαπάνη για την προμήθεια 
καυσίμων και λιπαντικών για 
την κίνηση μεταφορικών μέσων 
για τις ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

2.337,00 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ –
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

18 02.15.6481.07 Δαπάνη για την προμήθεια 
ειδών οπωροπωλείου για τις 
ανάγκες του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

3.600,00 ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΧΡΥΣΗ 

19 02.15.6481.07 Δαπάνη για την προμήθεια 
ειδών οπωροπωλείου για τις 
ανάγκες του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

900,00 ΤΑΓΚΟΥΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20 02.15.6481.08 Δαπάνη για την προμήθεια 
ειδών γαλακτοκομικών 

1.300,00 ΤΑΓΚΟΥΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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προϊόντων για τις ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

21 02.15.6481.08 Δαπάνη για την προμήθεια 
ειδών γαλακτοκομικών 
προϊόντων για τις ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

4.600,00 ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΧΡΥΣΗ 

22 02.15.6481.02 Δαπάνη για την προμήθεια 
ειδών κρεοπωλείου για τις 
ανάγκες του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο  

5.890,00 ΧΑΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23 02.15.6481.02 Δαπάνη για την προμήθεια 
ειδών κρεοπωλείου για τις 
ανάγκες του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο  

4.000,00 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ 

24 02.15.6481.02 Δαπάνη για την προμήθεια 
ειδών κρεοπωλείου για τις 
ανάγκες του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο  

4.200,00 ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

25 02.15.6481.09 Δαπάνη για την προμήθεια 
πλαστικών σκευών φαγητού 
για την σίτιση ηλικιωμένων για 
τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

5.000,00 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ  

26 02.15.7131 Δαπάνη για την προμήθεια 
κυλίνδρου συμπίεσης εδάφους 
για τις ανάγκες των ανοικτών 
γηπέδων του Κ.Κ.ΚΠ.Α.Α.Δ.Ο 

1.845,00 ΠΕΝΤΕΦΡΑΓΚΑΣ  

27 02.15.6634 Δαπάνη για την προμήθεια 
υλικών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για τις ανάγκες 
όλων των δομών του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο  

2.460,00 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ  

28 02.15.7135.02 Δαπάνη για την προμήθεια 
αθλητικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του ΚΚΠΑΑΔΟ. 

1.703,55 Κ.ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ – 
Γ.ΘΕΜΕΛΑΚΗΣ  Ο.Ε 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
του την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 23 της αριθ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 
β) Την περίπτωση  νιιι της παρ.13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. 
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
δ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. 
ε) Τις γνωμοδοτήσεις επί των προς ανάθεση προμηθειών της Επιτροπής 
Αξιολόγησης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 
 
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια των προμηθειών που αναφέρονται παρακάτω, 
με απευθείας ανάθεση, διότι η ετήσια συνολική δαπάνη για όμοια ή ομοειδή 
αγαθά δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
και του Φ.Π.Α. 
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Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
των προς προμήθεια αγαθών. 
Γ. Εγκρίνει και αποδέχεται τις γνωμοδοτήσεις επί των ανάθεση 
προμηθειών της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
Δ. Αναθέτει την προμήθεια: 
 
Α/Α Κ.Α. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΣΟ 
1 02.15.6661 Δαπάνη για την 

προμήθεια 
υδραυλικών 
ανταλλακτικών για 
το ΚΕΦΟ και 
Δ.Π.Σ.Ριζίων του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

15.000,00 ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

990,15 

2 02.15.6662 Δαπάνη για την 
προμήθεια 
ηλεκτρολογικών 
πινάκων για τις 
ανάγκες του 
ανοιχτού γηπέδου 
Ορεστιάδας του 
Κ.Κ.ΠΑ.Α.Δ.Ο 

30.000,00 ΛΟΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1.131,60 

3 02.15.6662 Δαπάνη για την 
προμήθεια 
ηλεκτρολογικού 
υλικού για τις 
εγκαταστάσεις του 
παλιού κλειστού 
γηπέδου & των 
παιδικών 
σταθμών του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

30.000,00 ΔΗΜΟΥΔΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  

1.193,30 

4 02.15.7131 Δαπάνη για την 
προμήθεια 
ηλεκτρικής 
σκούπας 
KARCHER 
WD3.300για τις 
εγκαταστάσεις του 
ανοικτού γηπέδου 
Ορεστιάδας 

10.000,00 ΚΟΥΚΛΑΤΖΗΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   

116,60 

5 02.15.6692 Δαπάνη για την 
προμήθεια γκαζόν 
για τα ανοιχτά 
γήπεδα Οινόης 
&Σαγήνης  του 
Κ.Κ.ΠΑ.Α.Δ.Ο 

3.000,00 ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΟΛΑΠΤΣΗΣ  245,21 

6 02.15.7133 Δαπάνη για την 
αγορά οικιακών 
σκευών  για το 
ΚΑΠΗ Δικαίων 
του 

5.000,00 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ  200,00 
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Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

7 02.15.6672 Δαπάνη για την 
προμήθεια 
ανταλλακτικών 
λοιπών 
μηχανημάτων για 
τις ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

7.000,00 ΤΕΧΝΟΡΑΜΑ 
ΠΕΝΤΕΦΡΑΓΚΑΣ 

7.000,00 

8 0215.6481.04 Δαπάνη για την 
προμήθεια ειδών 
ιχθυοπωλείου για 
τις ανάγκες του  
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

25.000,00 ΚΑΛΑΊΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  2.800,00 

9 02.15.6481 Δαπάνη για την 
προμήθεια 
κατεψυγμένων 
προϊόντων για τις 
ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

25.000,00 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  4.800,00 

10 02.15.6481.01 Δαπάνη για την 
προμήθεια ειδών 
τροφίμων –
παντοπωλείου για 
τις ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

95.000,00 ΤΑΓΚΟΥΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2.500,00 

11 02.15.6481.01 Δαπάνη για την 
προμήθεια ειδών 
τροφίμων –
παντοπωλείου για 
τις ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

95.000,00 ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΓΛΟΥ  4.000,00 

12 02.15.6481.01 Δαπάνη για την 
προμήθεια ειδών 
τροφίμων –
παντοπωλείου για 
τις ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

95.000,00 ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΧΡΥΣΗ 6.000,00 

13 02.15.6481.03 Δαπάνη για την 
προμήθεια ειδών 
αρτοποιείου για 
τις ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

80.000,00 ΓΏΓΟΥ ΘΩΜΑΣ  10.000,00 

14 02.15.6643 Δαπάνη για την 
προμήθεια 
καυσίμων για 
θέρμανση και 
φωτισμό για τις 
ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

254.462,60 ΚΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  2.945,85 

15 02.15.6643 Δαπάνη για την 254.462,60 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – 6.642,00 
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προμήθεια 
καυσίμων για 
θέρμανση και 
φωτισμό για τις 
ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

16 02.15.6643 Δαπάνη για την 
προμήθεια 
καυσίμων για 
θέρμανση και 
φωτισμό για τις 
ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

254.462,60 ΤΣΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.075,00 

17 02.15.6641 Δαπάνη για την 
προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών για την 
κίνηση 
μεταφορικών 
μέσων για τις 
ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

56.211,00 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ –
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

2.337,00 

18 02.15.6481.07 Δαπάνη για την 
προμήθεια ειδών 
οπωροπωλείου 
για τις ανάγκες 
του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

60.000,00 ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ  ΧΡΥΣΗ 3.600,00 

19 02.15.6481.07 Δαπάνη για την 
προμήθεια ειδών 
οπωροπωλείου 
για τις ανάγκες 
του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

60.000,00 ΤΑΓΚΟΥΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

900,00 

20 02.15.6481.08 Δαπάνη για την 
προμήθεια ειδών 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων για τις 
ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

80.000,00 ΤΑΓΚΟΥΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

1.300,00 

21 02.15.6481.08 Δαπάνη για την 
προμήθεια ειδών 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων για τις 
ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

80.000,00 ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ  ΧΡΥΣΗ 4.600,00 

22 02.15.6481.02 Δαπάνη για την 
προμήθεια ειδών 
κρεοπωλείου για 
τις ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο  

80.000,00 ΧΑΣΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  5.890,00 
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23 02.15.6481.02 Δαπάνη για την 
προμήθεια ειδών 
κρεοπωλείου για 
τις ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο  

80.000,00 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ 4.000,00 

24 02.15.6481.02 Δαπάνη για την 
προμήθεια ειδών 
κρεοπωλείου για 
τις ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο  

80.000,00 ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

4.200,00 

25 02.15.6481.09 Δαπάνη για την 
προμήθεια 
πλαστικών 
σκευών φαγητού 
για την σίτιση 
ηλικιωμένων για 
τις ανάγκες του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο 

30.000,00 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ  

5.000,00 

26 02.15.7131 Δαπάνη για την 
προμήθεια 
κυλίνδρου 
συμπίεσης 
εδάφους για τις 
ανάγκες των 
ανοικτών 
γηπέδων του 
Κ.Κ.ΚΠ.Α.Α.Δ.Ο 

10.000,00 ΠΕΝΤΕΦΡΑΓΚΑΣ  1.845,00 

27 02.15.6634 Δαπάνη για την 
προμήθεια υλικών 
καθαριότητας και 
ευπρεπισμού για 
τις ανάγκες ολων 
των δομών του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο  

20.000,00 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ  

2.460,00 

28 02.15.7135.02 Δαπάνη για την 
προμήθεια 
αθλητικού 
εξοπλισμού για τις 
ανάγκες των 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων του 
ΚΚΠΑΑΔΟ. 

1.703,55 Κ.ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ – 
Γ.ΘΕΜΕΛΑΚΗΣ  Ο.Ε 
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 H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό  27/2014. 
   Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω:                                                        O Πρόεδρος   Τα  Μέλη 
                                                                        (ακολουθούν υπογραφές)       
      Ακριβές απόσπασμα 
           Ο Πρόεδρος 
 
 
   Βαρσαμακίδης  Δημήτριος       
 

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΕΡΠ-29Η


