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Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η

Αριθ. Απόφασης: 40/2018
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού
(Περικλέους 55), την 16η Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 583/10-5-2018
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 οκτώ (8) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της
συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτρης Οικονόμου
Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Ευστάθιος Κίντζιος
Βασίλης Σκουφίτσας
Δέσποινα Ζαμπούκου
Θεόδωρος Γκλεζάκος
Γρηγόρης Βαραδίνης
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου
9.
Νικολούδη)
Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου
10.
Τσουροπλή)
Αλέξανδρος Φιλόσοφος (αναπλ. κου
11.
Κώτση)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.

Μιχάλης Τράκας
Θανάσης Χαρακτινιώτης
Γιώργος Τσουροπλής
Σταματία Ζούλια
Κων/νος Κώτσης
6. Παναγιώτης Νικολούδης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης προσήλθαν οι κ. κ. Σκουφίτσας και Χατζής
Θέμα 2ο: Έγκριση δαπανών και τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης πιστώσεων
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
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Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγείται τα κάτωθι:
Σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις,
1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
2. Του Ν. 2286/95
3. Του άρθρο 83 του Ν. 2362/95
4. Της Κ.Υ.Α. 27319/18-7-02 και της εγκυκλίου 17/7-08-02 του υπουργού οικονομίας και
οικονομικών
5. Της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006.
6. Του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και
Κοινοτήτων
7. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/2906-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»
8. Του Π.Δ. 80/2016
9. Του Ν.3731/08
10. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α)
11. Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/99, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμόν
4604/05 κοινή απόφαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών
12. Η παράγραφος Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3
της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές
13. Της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/9-8-2010
14. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): “Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
προτείνει όπως εγκριθούν:

Οι κάτωθι δεσμεύσεις

Οι κάτωθι αποδεσμεύσεις

Οι εξής δαπάνες και τεχνικές προδιαγραφές αυτών καθώς επίσης η διάθεση των
σχετικών πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΠ οικονομικού έτους 2018 και τα
υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΟΠΑΠ 495/03-04/2018, 599/14-05-2018, 600/14-05-2018, 601/14-05-2018,
602/14-05-2018, 603/14-05-2018, 604/14-05-2018, 605/14-05-2018, 606/14-05-2018, 607/14-05-2018,
608/14-05-2018, 609/14-05-2018, 610/14-05-2018, 611/14-05-2018, 612/14-05-2018, 613/14-05-2018,
614/14-05-2018, 615/14-05-2018, 616/14-05-2018, 617/14-05-2018, 618/14-05-2018, 619/14-05-2018,
και 620/14-05-2018 πρωτογενή αιτήματα.

Θα προβλεφθεί σχετική πίστωση που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6634.002 με τίτλο
«προμήθεια ειδών καθαριότητας» ποσού έως 1.351,05 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%) του προϋπολογισμού έτους 2019.

Θα προβλεφθεί η ανάλογη σχετική πίστωση που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6061.000 με
τίτλο «Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων ΔΟΠΑΠ, (Συνεχιζόμενο από το 2018)» του
προϋπολογισμού έτους 2019.
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Θα προβλεφθεί σχετική πίστωση που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6265.004 με τίτλο
«Συντήρηση Η/Υ και δικτύου (Συνεχιζόμενο από το 2018)» ποσού έως 1.140,80 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) του προϋπολογισμού έτους 2019.

Θα προβλεφθεί σχετική πίστωση που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6261.003 με τίτλο
«Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα (Συνεχιζόμενο από το 2018)» ποσού έως 392,34 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) του προϋπολογισμού έτους 2019.

ΚΑ
15-6471.001 (Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων)
15-7135.001 (Προμήθεια οργάνων γυμναστικής
και λοιπό αθλητικό υλικό)
15-7135.003 (Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού)
15-6634.002 (Προμήθεια ειδών καθαριότητας)
00-8261.001 (Επιστροφές εισφορών
αθλουμένων)
15-6413 (Μεταφορές προσώπων) για το
καλοκαιρινό Camp 2018
00-6111 (Αμοιβές νομικών και
συμβολαιογράφων)
00-6525 (Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών)
00-6525 (Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών)
00-8241 (Κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δανείων)
00-8241 (Κρατήσεις στις αποδοχές για την
εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δανείων)
10-6011 (Τακτικές αποδοχές, περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
10-6011 (Τακτικές αποδοχές, περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
10-6051 (Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου)
10-6051 (Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου)
10-6115.001 (Φορολογική & Λογιστική
Υποστήριξη 2018)
10-7134 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά)
σκληροί δίσκοι για server
10-7134 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά)
προμήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή
10-7134 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά)

ΠΟΣΟ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
-91,20 €

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
/

-3.744,80 €

/

-186,42 €
-1.700,00 €
/

/
/
48,39 €

/

5.055,00 €

/

496,00 €

-510,60 €
/
-6.257,40 €

/
910,60 €
/

/

7.257,40 €

-41.014,16 €

/

/

47.464,16 €

-8.321,40 €

/

/

9.741,40 €

-96,00 €

/

/

310,00 €

/

649,76 €

/

1.240,00 €
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προμήθεια λογισμικού για τον κόμβο
διαλειτουργικότητας Οικονομικής και
Μισθοδοσίας
10-7134 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά)
προμήθεια λογισμικού για ανάκτηση
απολεσθέντων αρχείων μισθοδοσιών
παρελθόντων ετών
15-7133.001 (Προμήθεια πάγκων και λοιπών
επίπλων) προμήθεια καρεκλών για αίθουσα
ΠΟΚΕΠΑ
15-6662.002 (Υλικά συντήρησης και επισκευής
εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ) διάφορα υλικά
συντήρησης
15-8113 (Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές
τρίτων) πληρωμή μισθωμάτων Δημοτικού
Γυμναστηρίου επί της οδούς Ξανθίππου (β’
εξαμήνου 2017)
15-6471.001 (Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων) ενοικίαση μηχανής
κινηματογραφικών ταινιών
15-8115 (Διάφορα έξοδα)
15-6117.002 (Αμοιβή γιατρών) ιατρική κάλυψη
αθλουμένων του καλοκαιρινού Camp 2018
10-6265.004 (Συντήρηση Η/Υ και εφαρμογών
λογισμικού 2018) τεχνική υποστήριξη
μηχανογραφικού δικτύου
15-6481 (Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων) για το
καλοκαιρινού Camp 2018
00-6431 (Έξοδα ενημέρωσης και προβολής
δραστηριοτήτων του Δήμου) προμήθεια
επιτοίχιου πίνακα ανακοινώσεων
15-6472 (Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων)
έξοδα διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης
00-6463 (Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων)
00-6495.001 (Δαπάνη για τις εθελοντικές ομάδες
δασοπροστασίας) προμήθεια μπουφάν
00-6495.001 (Δαπάνη για τις εθελοντικές ομάδες
δασοπροστασίας) προμήθεια παντελονιών
15-6673 (Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών
και λοιπού εξοπλισμού) προμήθεια toner
φωτοτυπικού μηχανήματος
00-6495.001 (Δαπάνη για τις εθελοντικές ομάδες
δασοπροστασίας) αμοιβή ηχολήπτη για
εκδήλωση
15-6471.001 (Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων) αμοιβή ηχολήπτη και
φροντιστή ήχου για διήμερη εκδήλωση
αθλητικών και πολιτιστικών επιδείξεων
15-6472 (Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων)

/

861,00 €

/

200,00 €

/

1.380,03 €

/

4.200,00 €

/

1.240,00 €

/
/

45,00 €
4.000,00 €

/

1.705,00 €

/

5.489,38 €

/

241,80 €

/

2.000,00 €

/
/

1.000,00 €
555,02 €

/

500,03 €

/

45,88 €

/

74,40 €

/

248,00 €

/

2.000,00 €
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εκπαίδευση τερματοφυλάκων για το Camp
2018
15-6471.001 (Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων) ενοικίαση μηχανημάτων
ήχου και φωτισμού για διήμερη εκδήλωση
αθλητικών και πολιτιστικών επιδείξεων
15-6261.003 (Συντήρηση και επισκευή
ανελκυστήρα)

/

744,00 €

/

549,27 €

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ύπαρξη πιστώσεων: Για τις ανωτέρω προμήθειες - εργασίες υπάρχουν διαθέσιμες και
εξειδικευμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΠ οικονομικού έτους 2018
Τεχνικές προδιαγραφές: Οι τεχνικές προδιαγραφές των προμηθειών - εργασιών εγκρίνονται από
το Δ.Σ. και οι προσφορές των εν δυνάμει προμηθευτών - συνεργατών πραγματοποιούνται βάσει της
συγκεκριμένης απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.
Φορέας χρηματοδότησης: Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν από ίδιους πόρους

Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου (όπου απαιτείται) :
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φορείς που θα προσκομίσουν, εκτός από την τεχνική
και οικονομική προσφορά τους, τα κάτωθι δικαιολογητικά :
Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
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τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της
15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A'
215).
Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά :
 α) τον ίδιο τον ελεύθερο επαγγελματία (στις περιπτώσεις ελευθέρων
επαγγελματιών)
 β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
 γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού
του αναδόχου, με ημερομηνία έκδοσης εντός του τρέχοντος έτους (2018)
Γ. Βεβαίωση μη οφειλής από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για τους
μετόχους της εταιρείας, με ημερομηνία έκδοσης εντός του τρέχοντος έτους (2018)
Δ.
Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, με ημερομηνία έκδοσης εντός του τρέχοντος
έτους (2018)
Ε. Βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας ή του Ελεύθερου Επαγγελματία στο οικείο
επιμελητήριο, με ημερομηνία έκδοσης εντός του τρέχοντος έτους (2018)
ΣΤ.
Αντίγραφο του καταστατικού (μόνο για εταιρείες) από το οποίο να προκύπτει η
μετοχική σύνθεση και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας
Ζ. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος αιτήματος, όπως αυτοί θα
διαμορφωθούν μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα
Τρόπος ανάθεσης της υπηρεσίας – προμήθειας:
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9
του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/08) και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 μετά από συλλογή
προσφορών από τις επιχ/σεις του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους σύμφωνα
με την διαδικασία του ανωτέρω άρθρου.
Συμβατικά Στοιχεία (όπου απαιτείται):
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι
αυτής, κατά σειρά ισχύος, είναι:
 Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου


Η προσφορά του μειοδότη

Έγκριση Αποτελέσματος :

ΑΔΑ: 6ΨΞ3ΟΛΥΡ-Δ5Ν
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της
παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.
Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία εννέα (9) υπέρ και δύο (2) κατά, (κ. κ. Γκλεζάκος και Βαραδίνης), εγκρίνει
τις δαπάνες και τεχνικές προδιαγραφές, διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 40/2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη
Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Ευστάθιος Κίντζιος
Δέσποινα Ζαμπούκου
Βασίλης Σκουφίτσας
Θεόδωρος Γκλεζάκος
Γρηγόρης Βαραδίνης
Χρήστος Γιωτόπουλος
Κυριακή Κουμπούρου
Αλέξανδρος Φιλόσοφος

