ΑΔΑ: ΒΙΕΚΟΕΡΠ-ΕΣΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 5/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ
Ορεστιάδας» της 27 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 32/2014
ΘΕΜΑ 3ο:. Έγκριση διενέργειας προμηθειών με απευθείας ανάθεση
Στην Ορεστιάδα σήμερα 27 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα
Πέμπτη 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. 280/21-02-2014 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
1.-Βαρσαμακίδης
2.-Γεωργίου
3.-Μουχταρίδου
4.-Κεραμιτσή

Δημήτριος
Γεώργιος
Βασιλική
Στυλιανή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γραμματίκης

Γεώργιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και
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 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι
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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.
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
(χημικών, υλικά για μόνωση) 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.
Α/Α

Κ.Α.

1.

15.6633

2.

3.

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Δαπάνη για την προμήθεια
χημικών για τον χημισμό των
κολυμβητικών δεξαμενών του
κολυμβητηρίου Ορεστιάδας.

3.466,02

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε. (ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

15.6481.02

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

4.000,00

ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

15.6261

Δαπάνη για την προμήθεια υλικών
για την ανακατασκευή και μόνωση
της βορινής πλευράς του ΚΑΠΗ
Ελιάς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

1.970,46

ΤΖΕΛΕΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

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.
Β.
Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των προς
προμήθεια αγαθών.
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Γ.
Εγκρίνει και αποδέχεται τις γνωμοδοτήσεις επί των ανάθεση προμηθειών της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
Δ.

Αναθέτει την προμήθεια:

Πίνακας ανάθεσης προμήθειας ( μετά από έγκριση)
Α/Α

Κ.Α.

1.

15.6633

2.

15.6481.02

3.

15.6261

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΟΣΟ

Δαπάνη για την
προμήθεια χημικών
για τον χημισμό των
κολυμβητικών
δεξαμενών του
κολυμβητηρίου
Ορεστιάδας.

10.000,00

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε. (ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

3.466,02

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

80.000,00

ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

4.000,00

Δαπάνη για την
προμήθεια υλικών
για την ανακατασκευή
και μόνωση της
βορινής πλευράς του
ΚΑΠΗ Ελιάς του
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

6.000,00

ΤΖΕΛΕΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1.970,46

H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 32/2014.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Βαρσαμακίδης Δημήτριος

