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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από την 4η Τακτική, Δημόσια, Ανοικτή Συνεδρίαση έτους 2015 του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού κ’ Παιδικής
Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βάρης-Βουλιαγμένης,
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ 4ο Ημερησίας Διάταξης: «Εξειδίκευση, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για τη συνδιοργάνωση με σχολεία και φορείς της πόλης πολιτιστικών εκδηλώσεων για
τον Μάιο-Ιούνιο του 2015».
Σήμερα την 27η του μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός
Αθλητισμού-Πολιτισμού κ’ Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βάρης-Βουλιαγμένης
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας
Βουλιαγμένης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 1045/23-4-2015 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ, που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η εκ του νόμου απαρτία διότι σε σύνολο (15) μελών
βρέθηκαν παρόντες δώδεκα (12) εκ των οποίων 10 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά
και απόντες πέντε (5) τακτικά, έλεγχος απαρτίας (12/15) και συγκεκριμένα:
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Πρόεδρος (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Παρών
Αντιπρόεδρος (Δημ. Σύμβουλος) Παρών
Δημ. Σύμβουλος
Παρών
Δημ. Σύμβουλος
Απών(αναπλ.)
Δημ. Σύμβουλος
Απών
Δημότης
Παρούσα
Δημότης
Παρών
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ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ
ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δημότης
Δημότης
Δημότης
Δημότης
Δημότης
Εκπρ. Αθλητικών Σωματείων
Εκπρ.Αθλητικών Σωματείων
Εκπρόσωπος εργαζομένων

Παρούσα
Παρών
Παρών
Παρών
Παρών

Απών
Απών (αναπλ.)
Απών

Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν.
Ο κ. Πανάς Σπυράγγελος (τακτικό μέλος) αναπληρώθηκε από την κα Σίνα-Χόβρη Μαρία
και ο κ. Πέτροβιτς Νατάλιος (τακτικό μέλος) αναπληρώθηκε από την κα Μακρή Ζωή.
Tα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του ΟΑΠΠΑ κα Στ. Κασίμη, κλάδου ΤΕ
βιβλιοθηκονόμων.
Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού & Παιδικής
Αγωγής Πρόεδρος κ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος, αφού πήρε το λόγο επί του 3ου
Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: “Εξειδίκευση, έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον Μάιο-Ιούνιο του 2015”
ανέγνωσε στο Σώμα την υπ' αριθμ. 1067/24-4-2015 Εισήγησή του ως ακολούθως :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΑΠΠΑ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ KAI AΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Υπάρχει εξειδικευμένη, διαθέσιμη και επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2015 του νομικού προσώπου, η οποία αποδεικνύεται από την υπ’
αριθμόν Α-90 και Α-91/24-04-2015 πρόταση ανάληψης δαπάνης

ΑΡΘΡΟ 1ο : Συνδιοργάνωση με Λύκειο Βουλιαγμένης για την εκδήλωση “Ο
Αρχιμήδης και η εποχή του”
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Παρουσίαση τρήμερη
των δραστηριοτήτων,
ομιλίες και έκθεση
Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας με θέμα “ Ο Α
ρχιμήδης και η εποχή του',
σε συνεργασία με την
λογοτεχνική ομάδα του
Λυκείου Βουλιαγμένης

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μεταφορά των εκθεμάτων της έκθεσης
ομιλία και ξενάγηση

εργασία

1
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ΆΡΘΡΟ 2 : Συνδιοργάνωση με Σύλλογο Φίλων ΠΙΚΠΑ Βουλας για 2 ημερίδες
κυκλοφοριακής αγωγής
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Δύο ημερίδες
κυκλοφοριακής αγωγής
για τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ
Βούλας

Κατάρτιση σε θέματα κυκλοφοριακής
αγωγής, οδική ασφάλεια παροχή
πρώτων βοηθειών,αναγνώριση και
αντιμετώπιση κινδύνων

εργασία

2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Συνδιοργάνωση με Λύκειο Βουλιαγμένης για την εκδήλωση “Ο
Αρχιμήδης και η εποχή του”
ΑΡΘΡΟ 1ο :

Υπάρχει εξειδικευμένη, διαθέσιμη και επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού

έτους 2015 του νομικού προσώπου στον Κ.Α 15-6471.003 όπως αποδεικνύεται από την υπ’
αριθμόν Α-90/24-04-2015 πρόταση ανάληψης δαπάνης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΊΔΟΥΣ/ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ

Μεταφορά εκθεμάτων έκθεσης ξενάγησης και
παρουσίαση από τον Οργανισμό Προβολής και
Προώθησης του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής
Τεχνολογίας Κώστα Κωτσανά

ΕΡΓΑΣΙΑ/ΥΠΗΡ
ΕΣΙΑ

1

1.500

Φ.Π.Α.

345,00

Σύνολο

1.845,00

ΆΡΘΡΟ 2 : Συνδιοργάνωση με Σύλλογο Φίλων του ΠΙΚΠΑ Βούλας για 2 ημερίδες
κυκλοφοριακής αγωγής
Υπάρχει εξειδικευμένη, διαθέσιμη και επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2015 του νομικού προσώπου στον Κ.Α. 15-6471.007 όπως αποδεικνύεται από την υπ’
αριθμόν Α-91/24-04-2015 πρόταση ανάληψης δαπάνης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΗ
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Ημερίδες κυκλοφοριακής αγωγής για
τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ Βούλας από την
Jumicar για εκδήλωση/εκπαιδευτικές
δραστηριότητες για τα παιδιά του
ΠΙΚΠΑ Βούλας

Εργασίε
ς/υπηρε
σίες

2

1.463,42

2.926,83

ΦΠΑ

673,17

ΣΥΝΟΛΟ

3.600,00

Γενικό Σύνολο :5.445,00 €

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο :
Ισχύουσες Διατάξεις :
Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία :
1) αρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007.
2) Παρ. 4 του αρθρου 209 του Ν. 3463/2007
3) ΠΔ 28του 80
ΑΡΘΡΟ 2ο :
Συμβατικά Στοιχεία :
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι :
• Η μελέτη - τεχνική περιγραφή
• Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
• Η προσφορά του μειοδότη ( Τεχνική και Οικονομική )
ΑΡΘΡΟ 3ο :
Έγκριση Αποτελέσματος – Ανακοίνωση Κατακύρωσης :
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος μετά απο προηγούμενη γνώμη
του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.
3463/06 και του ΠΔ 28του 80
ΑΡΘΡΟ 4ο :
Υπογραφή Σύμβασης :
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατοχυρωθεί εργασία η προμήθεια υποχρεούται εντός 10
ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος υλοποίησης αρχίζει από την υπογραφή της. Σε περίπτωση
κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία
να υπογράψει την σχετική σύμβαση , κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με
απόφαση Προέδρου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου .
ΑΡΘΡΟ 5ο :
Σύμβαση :
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων
και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή. Η
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σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :
1. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη , καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους
3. Τις προβλεπόμενες απο την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες
4. Τα προς προμήθεια είδη - εργασίες και την ποσότητα
5. Την συμφωνηθείσα τιμή
6. Τον τόπο , τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης των παρεχομένων υπηρεσιών
7. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη
8. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
9. Τον τρόπο παραλαβής
10. Τον τρόπο πληρωμής
11. Τις διατάξεις εκτέλεσης της εργασίας
12. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών
13. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
ΑΡΘΡΟ 6ο :
Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας :
Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, εκδήλωσης έως 30/05του
έτους 2015 και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 7ο :
Τόπος Εκτέλεσης :
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν στον αντίστοιχο χώρο στον οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η εκδήλωση αλλά και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των
προβών.
ΑΡΘΡΟ 8ο :
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εκδήλωσης:
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εκδήλωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει
ορισθεί από το διοικητικό συμβούλιο
ΑΡΘΡΟ 9ο :
Τρόπος Πληρωμής :

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει μετά το πέρας της
εκδήλωσης, μετά την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Δήμου , ενώ η
πληρωμή δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) ημέρες από την έκδοση του παραστατικού
(Π.Δ. 166/2003).

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών
του νομικού μας προσώπου, εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο,
όπως εξειδικευθεί και εγκριθεί η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την
πραγματοποίηση :
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1) της εκδήλωσης “Ο Αρχιμήδης και η εποχή του”, μια συνδιοργάνωση με
το Λύκειο Βουλιαγμένης, που θα βαρύνει τον Κ.Α.Δ. 15-6471.003, συνολικής αξίας 1.845,00 ευρώ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, που αναφέρονται στη μελέτη και με τη διαδικασία της απ' ευθείας διαπραγμάτευσης/ανάθεσης στον Οργανισμό Προβολής και Προώθησης του Μουσείου
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας-Κώστα Κοτσανά, κατόπιν της υπ' αριθμ.
ΠΑΥ : Α-90/24-4-2015.
2)της εκδήλωσης Κυκλοφοριακής Αγωγής για τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ Βούλας, μια συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων ΠΙΚΠΑ Βούλας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.Δ. 15-6471.007, συνολικής αξίας 3600,00 ευρώ, σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη και με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης στην Jumicar Eλλάδος, κατόπιν της υπ'
αριθμ. ΠΑΥ : Α-91/24-4-2015.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε προσεκτικά τον Πρόεδρο και ύστερα από διαλογική συζήτηση :
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
(της ψηφοφορίας απέχουν οι διοικητικοί σύμβουλοι που είναι μέλη των επιτροπών
αξιολόγησης προσφορών και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών/εργασιών, ήτοι Β. Σφήκα,
Α. Φαρμακίδη, Ι. Πρεβενιός).

1) Εγκρίνει την εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση “Ο
Αρχιμήδης και η εποχή του”, μια συνδιοργάνωση με το Λύκειο Βουλιαγμένης, που θα βαρύνει τον Κ.Α.Δ. 15-6471.003, συνολικής αξίας 1.845,00
ευρώ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, που αναφέρονται στη μελέτη και με τη διαδικασία της απ' ευθείας διαπραγμάτευσης/ανάθεσης
στον Οργανισμό Προβολής και Προώθησης του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας-Κώστα Κοτσανά, κατόπιν της υπ' αριθμ. ΠΑΥ : Α90/24-4-2015.
2) Εγκρίνει την εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση
Κυκλοφοριακής Αγωγής για τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ Βούλας, μια συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων ΠΙΚΠΑ Βούλας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.Δ.
15-6471.007, συνολικής αξίας 3.600,00 ευρώ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη μελέτη και με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης στην Jumicar Eλλάδος, κατόπιν της υπ' αριθμ. ΠΑΥ : Α91/24-4-2015.
Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 36/2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος
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Τα μέλη
ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ (αναπλ.)
ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ
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ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ
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