
  

                                                     
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. 5/2016 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ 
Ορεστιάδας»  της  02 του μηνός  Μαρτίου του έτους 2016. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  31/2016 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας - έγκριση της δαπάνης και διάθεση 
της πίστωσης για την προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού  έτους 2016. 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 02 του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:30,  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. 301/26-02-2016 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  
πέντε (5)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Μπαρμπούδης   Αλέξανδρος Κανένας 
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 Δήμου Ορεστιάδας Κόφκελη Αρετή  για τηv 
τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης. 
   
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, είπε τα εξής: 

 
κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 

 
Με το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) ορίζονται τα 
εξής:  

ΑΔΑ: 7ΛΛ9ΟΕΡΠ-ΣΞΟ



          «1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. 
τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρoχών των 
σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των 
νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε 
γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται. 
           2. Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης(ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
           3. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες των 
ειδών της παραγράφου 1 του παρόντος, για τις ανάγκες των περιφερειών, των 
ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τις 
οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, 
καταργείται. 
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που 
αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του 
δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε 
σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι 
όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. 
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση 
των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από 
εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, 
καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το συνδυασμό 
των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης 
των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό 
με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής 
διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά 
ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η 
αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η 
προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά 
επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική 
Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την 
έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 
33/2012). 
Ως γνωστόν οι προμήθειες, τα έργα, οι υπηρεσίες του φορέα μας εκτελούνται με τις 
ίδιες διαδικασίες και διατάξεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ.  
Το νομικό μας πρόσωπο χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια α. είδη καθαριότητας 
και ευπρεπισμού  σύμφωνα με το έγγραφο της υπηρεσίας μας που στάλθηκε στις 
υπηρεσίες του δήμου προκειμένου να συνταχθεί η απαιτουμένη μελέτη. Θέτω υπόψη 
σας τα ανωτέρω σχετικά.  
Για τις ανωτέρω προμήθειες έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 20.000,00 Ευρώ, στους 
ΚΑ 15.6634    του προϋπολογισμού του νομικού μας προσώπου, οικον. έτους 2016.  
Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας. 
Το διοικητικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του  

 την ανωτέρω εισήγηση  
 τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 
 το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013  (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) 
 την Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012 
 το έγγραφο της υπηρεσίας μας που στάλθηκε στις υπηρεσίες του δήμου 

προκειμένου να συνταχθεί η απαιτουμένη μελέτη 

ΑΔΑ: 7ΛΛ9ΟΕΡΠ-ΣΞΟ



 το γεγονός ότι προβλέπονται οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 
νομικού μας προσώπου 

 το αριθ. 16REQ003922545 2016-03-02 πρωτογενές αίτημα που υποβλήθηκε 
στις 02-03-2016. 

 την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης του προέδρου του ΔΣ  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.- Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας  
Α. Είδη Καθαριότητας και ευπρεπισμού, για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση 
20.000,00  Ευρώ, στον ΚΑ 15.6634 του προϋπολογισμού του οικον. Έτους 2016, 
σύμφωνα με τη σχετική μελέτη. 

 
2.- Η προμήθεια θα διενεργηθεί από τον οικείο δήμο. Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι 
όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με  απόφαση της οικονομικής επιτροπής, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ. 
3.- Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 14.055,21 Ευρώ, σε βάρος των  
ΚΑ 15.6634  του προϋπολογισμού έτους  2016. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό  31/2016. 
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:  
                                                

                                                                       Ο Πρόεδρος   Τα Μέλη  
                                                                     (ακολουθούν υπογραφές) 
 

    Ακριβές Απόσπασμα 
 Ο Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ 
 
 
Μπαρμπούδης   Αλέξανδρος  
 

Α.-ΕΙΔΗ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 14.055,21 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14.055,21 € 

ΑΔΑ: 7ΛΛ9ΟΕΡΠ-ΣΞΟ
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