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Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η

Αριθ. Απόφασης: 47/2018
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού
(Περικλέους 55), την 12η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 819/8-6-2018
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 τρία (3) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της
συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτρης Οικονόμου
Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Σταματία Ζούλια
Ευστάθιος Κίντζιος
Κων/νος Κώτσης
Δέσποινα Ζαμπούκου
Θεόδωρος Γκλεζάκος
Γρηγόρης Βαραδίνης
Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου
10.
Τσουροπλή)
Αριστείδης Πανταζόπουλος (αναπλ.
11.
κου Σκουφίτσα)
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου
12.
Νικολούδη)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μιχάλης Τράκας
Θανάσης Χαρακτινιώτης
Γιώργος Τσουροπλής
Βασίλης Σκουφίτσας
Αχιλλέας Μελισσάρης
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 ο κος Χατζής
Θέμα 3ο: Έγκριση δαπανών και τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης πιστώσεων
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγείται ότι
σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:
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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 2000/35/29-06-2000
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 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 828/11-06-2018, 829/11-06-2018, 830/11-06-2018, 832/11-06-2018
835/11-06-2018 και 837/11-06-2018 πρωτογενή αιτήματα.

ΚΑ
15-6472 (Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων)
συμμετοχή των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου του
ΔΟΠΑΠ σε Τουρνουά 5x5
15-6279.001 (Δαπάνη για την μυοκτονία-απεντόμωση)
15-6673 (Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και
λοιπού εξοπλισμού) προμήθεια και αντικατάσταση
κλειδαριάς θύρας ανελκυστήρα στο 2ο όροφο της
έδρας του ΔΟΠΑΠ
00-6142.002 (Δαπάνη για τη δημιουργία Ηλεκτρονικής
πλατφόρμας και νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών της
Ιστοσελίδας του ΔΟΠΑΠ)
10-6612 (Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά
γραφείων)
10-6612 (Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά
γραφείων)
10-6613.001 (Προμήθεια εντύπων υλικών
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μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων)
10-6613.001 (Προμήθεια εντύπων υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων)
15-7135.004 (Δαπάνη για την προμήθεια και
τοποθέτηση τεντοπέργκολας σε αίθριο χώρο του
ΔΟΠΑΠ)

/

1.700,00 €

/

13.999,60 €

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
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νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
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 :
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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 έντεκα (11) υπέρ και ένα (1) κατά (κος Γκλεζάκος), την έγκριση δαπανών
και τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 47/2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη
Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Σταματία Ζούλια
Ευστάθιος Κίντζιος
Κων/νος Κώτσης
Δέσποινα Ζαμπούκου
Θεόδωρος Γκλεζάκος
Γρηγόρης Βαραδίνης
Κυριακή Κουμπούρου
Αριστείδης Πανταζόπουλος
Χρήστος Γιωτόπουλος

