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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 4/2016 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ
Ορεστιάδας» της 17 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 28/2016
ΘΕΜΑ 9ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού με
τη διαδικασία του κατεπείγοντος
Στην Ορεστιάδα σήμερα 17 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 20:00, 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. 234/12-02-2016 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
τρία (3) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος
2.-Αρχοντίδης
Αρχοντής
3.-Μουχταρίδου Βασιλική

ΑΠΟΝΤΕΣ
Βαρσαμακίδης Δημήτριος
Κεσούδη Παναγιώτα

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν
και νόμιμα κλήθηκαν
Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας Κόφκελη Αρετή για τηv
τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9ο και μοναδικό θέμα
της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ 60/2007 «Διαδικασία με
διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού», οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με
διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις
ακόλουθες περιπτώσεις: 1) α…β…. γ)στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις
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ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού που αναφέρονται στο άρθρο 24. Οι περιστάσεις που
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δικής τους ευθύνη.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν. 3852/2010
«Οικονομική επιτροπής-αρμοδιότητες» και στην προκειμένη περίπτωση για το νομικό
πρόσωπο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις(Γν.
ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ (εγκ. 38 αρ.
πρωτ. 26932/31-05-2007).
Στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη για
την απευθείας ανάθεση της προμήθειας«ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», λόγω
των έκτακτων γεγονότων που προήλθαν από την έξαρση του ιού της γρίπης με
αποτέλεσμα πολλά παιδιά να νοσηλεύονται στα Νοσοκομεία Αλεξ/πολης και Διδ/χου και
δεδομένου ότι στο νομικό μας πρόσωπο φιλοξενούνται 200 περίπου παιδιά στους
Παιδικούς Σταθμούς καλούμαστε να μεριμνήσουμε και να βρισκόμαστε σε εγρήγορση
προκειμένου να προλαμβάνουμε καταστάσεις που σχετίζονται με τη πιθανή επιδείνωση
της ίωσης αλλά και προκειμένου να ανταποκριθούμε άμεσα και να περιορίσουμε όπως
οφείλουμε στο μέτρο του δυνατού την πιθανή εξάπλωση που εγκυμονεί κινδύνους για τα
παιδιά των Παιδικών Σταθμών.
Για την ομαλή, όμως λειτουργία του νομικού προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» έχει παραστεί επείγουσα
ανάγκη για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού,
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 ανοιχτές,
κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,
-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από
ευθύνη του νομικού προσώπου,
προτείνω την απευθείας ανάθεση των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού από τον
Τσόκογλου Γεώργιο με Α.Φ.Μ. 027327057.
Επίσης πρέπει να διατεθεί πίστωση 5.892,19 με Φ.Π.Α η οποία θα προέρχεται
από τακτικά έσοδα σε βάρος των Κ.Α.02.15.6634 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και
ευπρεπισμού», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Η ποσότητα των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού που θα προμηθευτεί το
νομικό πρόσωπο από τον παραπάνω προμηθευτή θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις
προκύπτουσες ανάγκες.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη του
συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
του την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ 60/2007 και του
άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή
από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ (εγκ. 38 αρ. πρωτ. 26932/31-05-2007) το αριθ.
16REQ003828252 2016-02-16 πρωτογενές αίτημα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA
1.-Αναθέτει απευθείας την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού από τον :
α) Τσόκογλου Γεώργιο με Α.Φ.Μ. 027327057, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΠΟΣΟ: 5.892,19 € ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΠΑ 23%

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ
ΛΙΚΗ ΜΕΤΡΗ
ΧΩΡΙΣ
ΠΟΣΟ
ΦΠΑ
ΣΗΣ
ΤΗΤΑ

ΣΥΝΟ
ΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

1 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 2,5
κιλού

5 ΤΕΜΑΧΙΑ

3,90

19,50

2 Απολυμαντικό επιφανειών τύπου ντετόλ σε
συσκευασία 4 λίτρων

5 ΤΕΜΑΧΙΑ

16,91

84,55

3 Απολυμαντικό χεριών σε συσκευασία 500 ml
με αντλία

10 ΤΕΜΑΧΙΑ

3,66

36,60

4 Γάντια λάτεξ μιας χρήσης σε συσκευασία των
100 τεμαχίων

60 ΤΕΜΑΧΙΑ

3,90

234,00

5 Σακούλες έντυπες χρώματος μαύρου
110Χ75Χ120

40 ΚΙΛΑ

1,79

71,60

6 Σακούλες έντυπες χρώματος μαύρου
62Χ40Χ80

50 ΚΙΛΑ

1,79

89,50

200 ΚΙΛΑ

2,60

520,00

7 Σακούλες διαφανής 50Χ30Χ55
8 Σκόνη πλυντηρίου ρούχων σε συσκευασία 5
κιλών

25 ΤΕΜΑΧΙΑ

4,07

101,75

9 Σφουγγαράκια κουζίνας με σύρμα

50 ΤΕΜΑΧΙΑ

0,10

5,00

10 Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία
40 τεμαχίων τύπου calgon

20 ΤΕΜΑΧΙΑ

5,85

117,00

11 Υγρό καθαρισμού δαπέδου 4 λίτρων

50 ΤΕΜΑΧΙΑ

3,98

199,00

12 Υγρό πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 4
λίτρων

10 ΤΕΜΑΧΙΑ

9,35

93,50

13 Υγρό καθαρισμού πιάτων σε συσκευασία 4
λίτρων

30 ΤΕΜΑΧΙΑ

3,98

119,40

14 Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία των 6
τεμαχίων

100 ΤΕΜΑΧΙΑ

11,70

1.170,00

15 Χαρτί υγείας επαγγελματικό συσκευασία των
12 τεμαχίων

100 ΤΕΜΑΧΙΑ

13,40

1.340,00
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16 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου συσκευασία 750
τεμαχίων διαστάσεων 24χ24 εκ

10 ΤΕΜΑΧΙΑ

2,44

24,40

17 Χειροπετσέτες σε συσκευασία πακέτου
,διαστάσεις φύλλου 25Χ23cm , 4000 τεμαχίων
( 16 κουτιά των 250 τμχ)

20 ΤΕΜΑΧΙΑ

15,70

314,00

18 Χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων

60 ΤΕΜΑΧΙΑ

3,50

210,00

19 Χλωρίνη απλή σε συσκευασία 2 λίτρων με
άρωμα λεμόνι

20 ΤΕΜΑΧΙΑ

2,03

40,60

ΣΥΝΟΛΟ

4.790,40

ΦΠΑ 23%

1.101,79

ΓΕΝΙΚΟ

5.892,19

ΣΥΝΟΛΟ

2.-Διαθέτει πίστωση 5.892,19 με Φ.Π.Α η οποία θα προέρχεται από τακτικά έσοδα σε
βάρος των Κ.Α.02.15.6634 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»,
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
3.-Η ποσότητα των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού που θα προμηθευτεί το
νομικό πρόσωπο «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού
Δήμου Ορεστιάδας» από τον παραπάνω προμηθευτή θα διαμορφωθεί ανάλογα με
τις προκύπτουσες ανάγκες.
4.-Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τις παραπέρα ενέργειες.
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 28/2016.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

