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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
     Πρακτικού από την 12η 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 2ο   Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για
τη Συντήρηση και Επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του ΟΑΠΠΑ». 

       
Σήμερα την 28η  του μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  του έτους 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 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 του Δήμου Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 3067/24-8-2015 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 δέκα (10) εκ των οποίων  εννέα (9) τακτικά μέλη και 1
αναπληρωματικό και απόντες  έξι (6) τακτικά, έλεγχος απαρτίας  (10/15)  και
συγκεκριμένα:

 ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ                    ΙΔΙΟΤΗΤΑ                                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Πρόεδρος (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                    Παρών
ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 Αντιπρόεδρος (Δημ. Σύμβουλος)     Παρών
ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                Δημ. Σύμβουλος                                                         Απών
ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ                 Δημ. Σύμβουλος                                                        Απών(αναπλ.)
ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ              Δημ. Σύμβουλος                                                        Απών
ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                         Δημότης                                               Παρούσα
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ               Δημότης                                                                       Απών               
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ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ                     Δημότης                                                Παρούσα 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Δημότης                                                 Παρών
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ        Δημότης                                                 Παρών
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ         Δημότης                                                  Παρών
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ               Δημότης                                                  Παρών                       
ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         Εκπρ. Αθλητικών Σωματείων               Παρών
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ             Εκπρ.Αθλητικών Σωματείων                                        Απών
ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ              Εκπρόσωπος εργαζομένων                                          Απών 
         
Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν. 
Ο κ. Σπυράγγελος Πανάς αναπληρώθηκε από την κα Σίνα-Χόβρη Μαρία. 

Tα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε  ο υπάλληλος του ΟΑΠΠΑ κος Πρεβενιός Ιωάννης, ο
οποίος είναι τακτικό μέλος του Δ.Σ. και γι’ αυτό τον λόγο δεν θεωρείται παρών και δεν
μετέχει της συνεδρίασης με την ιδιότητά του ως μέλος.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολιτισμού & Παιδικής
Αγωγής Πρόεδρος  κ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος, αφού πήρε το λόγο  επί του  2ου θέματος
της Ημερήσιας Διάταξης  με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση πίστωσης για τη

Συντήρηση και Επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων του ΟΑΠΠΑ» ανέγνωσε στο Σώμα την υπ'
αριθμ. 3138/27-8-2015 Εισήγησή του ως ακολούθως :

    
Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν για τη συντήρηση και επισκευή  των
Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων στα κτίρια σε αθλητικά κέντρα, παιδικούς
σταθμούς και αίθουσες πολιτισμού του ΟΑΠΠΑ, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την
Τεχνική Μελέτη, συμπεριλαμβανομένης της Συγγραφής Υποχρεώσεων που εκπόνησε η
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και διαβίβασε με το υπ' αριθμ. 34717/5-8-2015 έγγραφό της, και
θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 ,  εισηγούμαστε ως ακολούθως:
    
Η δαπάνη που απαιτείται για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ)
εγκαταστάσεων, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  15.900,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(23%), έχει δε δεσμευτεί  στον ΚΑ 15-6262.007 του εκτελούμενου προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2015 του Ο.Α.Π.Π.Α., σύμφωνα με την Π.Α.Υ : Α- 122/25-8-2015.
   
Παρακαλούμε όπως  ληφθεί απόφαση για την έγκριση της δαπάνης, τη δέσμευση και τη
διάθεση  της ανωτέρω πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή  των Ηλεκτρομηχανολογικών
(Η/Μ) εγκαταστάσεων, και την ανάθεση της προμήθειας με τη διαδικασία της απ' ευθείας
ανάθεσης από τον Πρόεδρο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της ανωτέρω

Τεχνικής Μελέτης.
   

Το Διοικητικό Συμβούλιο
             Αφού άκουσε προσεκτικά τον Πρόεδρο και ύστερα από διαλογική συζήτηση :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ
(από την ψηφοφορία απέχουν οι σύμβουλοι οι οποίοι είναι μέλη της επιτροπής

αξιολόγησης προσφορών) 
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Ε γ κ ρ ί ν ε ι τ η δ έ σ μ ε υ σ η κα ι τ η δ ι ά θ ε σ η τ η ς π ί σ τ ω σ η ς π ο σ ο ύ 15.900,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη συντήρηση και επισκευή  των Ηλεκτρομηχανολογικών
(Η/Μ) εγκαταστάσεων σε αθλητικά κέντρα, παιδικούς σταθμούς και αίθουσες πολιτισμού
του ΟΑΠΠΑ.

Η εν λόγω δαπάνη να βαρύνει τον  15-6262.007 του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2015 του Ο.Α.Π.Π.Α., σύμφωνα με την Π.Α.Υ : Α-122/25-8-2015.

Η συντήρηση και επισκευή  των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων θα
πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και τους όρους και τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Πρωτ.
34717/5-8-2015 Τεχνικής μελέτης συμπεριλαμβανομένης της Συγγραφής Υποχρεώσεων που
συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η  απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 81 /2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 
                   Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
                                                                                 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                         ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ(αναπληρωματική)
                                                                                 ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
                                                                                 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ
          ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ                  ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                                                                                 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
                                                                                  ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                                                                                  ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ 
                                                                                  ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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