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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

          Από το αριθμ. 4/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 
Δήμoυ Ορεστιάδας»  της 21 του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2014. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  29/2014 

ΘΕΜΑ 1ο:. ΄Εγκριση ή μη κατακύρωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την 
εργασία«Ανάθεση εργασίας συντήρησης του Μηχανολογικού εξοπλισμού 
του Δημοτικού κολυμβητηρίου Ορεστιάδας» 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 21 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 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. 263/17-02-2014 
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                               Κεραμιτσή  Στυλιανή 
     2.-Γεωργίου           Γεώργιος     
     3.-Γραμματίκης      Γεώργιος 
     4.-Μουχταρίδου     Βασιλική                                                                           

 Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του  Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή  για τηv τήρηση τωv 
πρακτικώv της συνεδρίασης.  
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 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 
1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου: 

α) Την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980. 
β) Τις διατάξεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
γ) Την αριθμ. 21/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  περί  Έγκριση 
μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισμού για την εργασία «Ανάθεση εργασίας συντήρησης  του 
Μηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού κολυμβητηρίου 
Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 31.500,00 ευρώ, με πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό». 
δ) Το αριθμ. 12-02-2014 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
ε) Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε της διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισμού. 
 
 Στη συνέχεια ανέφερε προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι 
στις 12-02-2014 διενεργήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την 
παροχή της εργασίας«Ανάθεση εργασίας συντήρησης  του 
Μηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού κολυμβητηρίου 
Ορεστιάδας». 
 
 Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε και υποβάλλει το αριθμ. 12-02-
2014 πρακτικό της, προτείνοντας την κατακύρωση του αποτελέσματος του 
πρόχειρου διαγωνισμού στην εταιρία «Παπαλαμπίδης Ιωάννης», διότι 
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. 
 Η προσφερθείσα τιμή του μειοδότη ανέρχεται στο ποσό των 30.870,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο  έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την 
εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: 
α) Την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980. 
β) Τις διατάξεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
γ) Την αριθμ. 21/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  περί Έγκριση 
μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισμού για την εργασία «Ανάθεση εργασίας συντήρησης  του 
Μηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού κολυμβητηρίου 
Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 31.500,00 ευρώ, με πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό». 
δ) Το αριθμ. 12-02-2014 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
ε) Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε της διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Α. Εγκρίνει  το αριθμ. 12-02-2014 πρακτικό της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. 
 Β. Αποδέχεται  την πρόταση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 
 Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού στον Παπαλαμπίδη Ιωάννη, την εργασία« συντήρηση  του 
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Μηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού κολυμβητηρίου 
Ορεστιάδας» ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή(μοναδικός 
υποψήφιος). Η προσφερθείσα τιμή του μειοδότη  ανέρχεται στο ποσό των 
30.870,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. 
           Δ. Διαθέτει πίστωση  30.870,00 € σε βάρος του Κ.Α 15.6262.06 του 
προϋπολογισμού του ΚΚΠΑΑΔΟ  έτους 2014. 
  H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 29/2014. 
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 

κατωτέρω:                             
 
 
       
                                                                             Ο Πρόεδρος   Τα Μέλη  

                                                                      (ακολουθούν υπογραφές)   
 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ 
 
 
Βαρσαμακίδης Δημήτριος 
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