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Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης: 28/2018
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού
(Περικλέους 55), την 4η Απριλίου, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ.
486/30-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε
κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).
Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών,
βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) τακτικά μέλη και τέσσερα (4) αναπληρωματικά κατά την
έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτρης Οικονόμου
Μιχάλης Χατζής
Μιχάλης Τράκας
Σταματία Ζούλια
Ευστάθιος Κίντζιος
Κων/νος Κώτσης
Δέσποινα Ζαμπούκου
Γρηγόρης Βαραδίνης
Παναγιώτης Νικολούδης
Μιμή Ρουφογάλη (αναπλ. κας
Δημητριάδου)
Κατερίνα Γκούμα (αναπλ. κου
Χαρακτινιώτη)
Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου
Τσουροπλή)
Αριστείδης Πανταζόπουλος (αναπλ. κου
Σκουφίτσα)

1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρία Δημητριάδου
Θανάσης Χαρακτινιώτης
Γιώργος Τσουροπλής
Βασίλης Σκουφίτσας

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη,
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης
Θέμα 2ο : Έξοδα σίτισης παιδιών καλοκαιρινού camp του ΔΟΠΑΠ 2018.
Ο Προϊστάμενος του Αθλητικού τμήματος, κος Παναγιώτης Νικολούδης, κατόπιν του
υπηρεσιακού σημειώματος του Τμήματος προμηθειών του Δήμου, αναφέρει τα εξής:
1. Οι διαδικασίες του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις ετήσιες
ανάγκες προμήθειας τροφίμων, των υπηρεσιών του Δήμου και των ΝΠΔΔ, οι
οποίες ξεκίνησαν το 2017, πρόκειται να τελεσφορήσουν περίπου το Μάιο του
2018.
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2. Στη σχετική μελέτη για την ένταξη των αναγκών του ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ σε
τρόφιμα, στο παραπάνω διαγωνισμό, είχε προβλεφθεί η σίτιση των παιδιών του
καλοκαιρινού camp για το 2017, χωρίς αντίστοιχη μελέτη και πρόβλεψη για τις
ανάγκες του 2018.
3. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος διαγωνισμού και τις υπογραφές
των σχετικών συμβάσεων, ο Δήμος μας, προτίθεται να προβεί στη συλλογή
αιτημάτων, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα, νέο ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό
διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων για τις υπηρεσίες του και Νομικά του
Πρόσωπα για το 2019, ο οποίος δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί – στη καλύτερη
περίπτωση - πριν το τέλος του 2018 και στον οποίο θα πρέπει να προβλεφθεί η
πίστωση για τη σίτιση των παιδιών του καλοκαιρινού camp 2019 του ΔΟΠΑΠ.
Κατόπιν των ανωτέρω, εφ΄ όσον ο Δήμος δεν προγραμματίζει να ξεκινήσει κάποια
διαγωνιστική διαδικασία στην οποία θα μπορούσε να ενταχθεί και η ανάγκη σίτισης
των παιδιών του camp, για τον Ιούνιο του 2018, προτείνεται όπως το Δ.Σ. εγκρίνει:
Α. την απ’ ευθείας ανάθεση της σίτισης των παιδιών του καλοκαιρινού camp του
ΔΟΠΑΠ 2018, με το ποσό των 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα βαρύνει
τον Κ.Α. 15-6481 του προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΠ, οικ. έτους 2018 και
Β. την αποστολή αιτήματος προς το Δήμο, για την ένταξή της σίτισης του καλοκαιρινού
camp 2019 (προϋπολογισμού έως του ποσού 6.000,00 €), στον ανοιχτό διεθνή
ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για τις ετήσιες ανάγκες προμήθειας τροφίμων του Δήμου και
των Νομικών Προσώπων.
Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:
Α. την απ’ ευθείας ανάθεση της σίτισης των παιδιών του καλοκαιρινού camp του
ΔΟΠΑΠ 2018, με το ποσό των 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα βαρύνει
τον Κ.Α. 15-6481 του προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΠ, οικ. έτους 2018 και
Β. την αποστολή αιτήματος προς το Δήμο, για την ένταξή της σίτισης του
καλοκαιρινού camp 2019 (προϋπολογισμού έως του ποσού 6.000,00 €), στον ανοιχτό
διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για τις ετήσιες ανάγκες προμήθειας τροφίμων του
Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 28/2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη
Μιχάλης Χατζής
Μιχάλης Τράκας
Σταματία Ζούλια
Ευστάθιος Κίντζιος
Κων/νος Κώτσης
Δέσποινα Ζαμπούκου
Γρηγόρης Βαραδίνης
Παναγιώτης Νικολούδης
Μιμή Ρουφογάλη
Κατερίνα Γκούμα
Κυριακή Κουμπούρου
Αριστείδης Πανταζόπουλος

