ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 4/2022
Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου
Αριθ. Απόφασης: 24/2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Την Πέμπτη 3/3/2022 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. 353/25-2-2022 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, η οποία
πραγματοποιήθηκε διά ζώσης, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ
169/τ.Α’/18-09-2021), την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/12-02-2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 607/τ.Β’/12-02-2022) και
την υπ’ αριθ. 643/2021 (αριθ. πρωτ. 69472/24-09-2021) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών,
ήταν παρόντα έντεκα (11) τακτικά, όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μιχάλης Υφαντής
2. Μιχάλης Χατζής
3. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου
4. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου
5. Αλέξανδρος Μελισσάρης
6. Μαρία Πατσαρίση
7. Ισμήνη Παραδέλλη
8. Ειρήνη Κουμουτσέα
9. Λεωνίδας Τζίμας
10. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου
11. Βαρβάρα Κοσμάτου

1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Νίκος Κουκής
Ματίνα Ζούλια
Στέλλα Ιωαννίδου
Γιώργος Γουνελάς

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη,
για την τήρηση των πρακτικών αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 97/2021 απόφαση
Προέδρου περί ορισμού τής.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων (λεωφορείων δημόσιας

χρήσης), για τη μεταφορά συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό αθλητικό camp
έτους 2022.
Ο Προϊστάμενοs του Αθλητικού τμήματος, κος Παναγιώτης Νικολούδης έχοντας
υπόψη :
Α. Τις ανάγκες διεξαγωγής του προγράμματος κολύμβησης, που
περιλαμβάνεται στο καλοκαιρινό camp 2022, για την μεταφορά των συμμετεχόντων
στην παραλία Αρτέμιδος (Λούτσα), νομού Αττικής, εισηγείται τα κάτωθι:

 Χρονικοί Περίοδοι διεξαγωγής

Α΄ Περίοδος : από 16/06/2022 έως 29/06/2022 &
Β΄ Περίοδος: από 30/06/2022 έως 13/07/2022
από 08.00 έως 14.00

 Τόπος διεξαγωγής:

Παραλία Αρτέμιδας (Λούτσα) Νομού Αττικής

 Αφετηρία:

α) «Κέντρο Νεότητας» Δημοτικής Κοινότητας
Παπάγου, επί των οδών Νευροκοπίου και
Αργυροκάστρου
β) «Κλειστό Γυμναστήριο «Α. Τρίτσης»
Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, επί της οδού
Τέρμα Σύρου

 Αριθμός πούλμαν:

2-3 ανά περίοδο (ημερησίως), άνω των 50
θέσεων

 Προβλεπόμενο κόστος:

έως 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
πετρελαίου, διοδίων κλπ. εξόδων χρήσης
πούλμαν

 KA:

15-6413.001 «μεταφορές προσώπων»

 CPVS:

60172000-4

Προτείνεται όπως το Δ.Σ. εγκρίνει τη μίσθωση λεωφορείων, για τη μεταφορά
των συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό camp 2022, στην παραλία Αρτέμιδος (Λούτσα),
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Β. Επίσης έχοντας υπόψη τα κάτωθι:
• το άρθρο 13 και της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2503/1997
• το Ν.Δ. 2396/1953
• την υπ’ αριθ. 5100/1600/10-4-1984 Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας
• τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 83 και παρ. 2 και 3 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006
• το Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. πρωτ. 351/25-02-2022
πρωτογενές αίτημα περί μίσθωσης λεωφορείων, εισηγείται :
Προτείνεται, όπως εγκριθεί η ειδική και γενική συγγραφή υποχρεώσεων
μίσθωσης λεωφορείων.
ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Η παρούσα μελέτη αφορά τη μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά των
συμμετεχόντων σε αθλητικά προγράμματα .
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση της παραπάνω μίσθωσης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την εκτέλεση της μίσθωσης ισχύουν οι διατάξεις: του άρθρο 13 και της παρ. 3 του
άρθρου 19 του Ν. 2503/1997, του Ν.Δ. 2396/1953, την υπ’ αριθ. 5100/1600/10-4-1984
Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 83 και παρ. 2 και 3
του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006, του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα τεύχη που ακολουθούν, αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της μίσθωσης και είναι
τα κατωτέρω:
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Τα πούλμαν πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, να διαθέτουν κλιματισμό (ψύξη θέρμανση), μικροφωνική εγκατάσταση, κινητή τηλεφωνία, φαρμακείο και ψυγείο. Να
υπάρχει δυνατότητα επιβίβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή παροχή ειδικού
πούλμαν για την μετάβαση των ατόμων αυτών. Να μην υπάρχουν καθίσματα
αντίθετης κατεύθυνσης και να είναι αριθμημένα. Απαιτείται η ευπρέπεια των οδηγών
(συμπεριφορά, καθαριότητα κ.λ.π.) και με συνεργασία των υπευθύνων συνοδών να
τηρείται το πρόγραμμα της εκδρομής και να υπάρχει δυνατότητα στάσεων στη
διάρκεια της διαδρομής. Τα πούλμαν να είναι ιδιοκτησία του γραφείου.
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών &
Επικοινωνιών με αριθμό 43917/5066/14-09-06 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1468/04-10-06), τα λεωφορεία που
θα αναλάβουν το έργο της μεταφοράς παιδιών είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες
ασφαλείας, που να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, πιστοποιημένες σύμφωνα με
την οδηγία 77/541/ΕΚ (ή νεότερη) ή τον κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με κάθε άλλη
μεταγενέστερη προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού), με τις σχετικές ενδείξεις «e» ή
«Ε».
Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά
στερεωμένες επί του καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και
χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση για τη μεταφορά παιδιών ανεξάρτητα από το
μήκος της διαδρομής.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ
Παροχή αστικής ευθύνης.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Τα πούλμαν τα οποία θα μεταφέρουν τα παιδιά θα είναι εξοπλισμένα με ζώνες
ασφαλείας παρέχοντας έτσι την μέγιστη ασφάλεια σ’ αυτά.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ
Τα διόδια, βενζίνη και άλλα σχετικά έξοδα θα βαρύνουν το πρακτορείο.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Τα προς πληρωμή παραστατικά θα εκδίδονται για ποσά αντίστοιχα προς την αξία των
μεταφορών που πραγματοποιούνται και γίνονται αποδεκτά από το Δ.Ο.Π.Α.Π και θα
πληρώνονται έπειτα από συνεννόηση με την Οικονομική Υπηρεσία του.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Βάσει του Ν. 4412/2016, άρθρο 72 παρ. β, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεση για
συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης των 30.000,00 € (και του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021
(A’ 36) που τροποποιεί τα όρια της απευθείας ανάθεσης από 20.000,00 € σε 30.000,00 €
χωρίς ΦΠΑ).
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον μισθωτή είναι κάθε νόμιμη κράτηση που ισχύει κατά
το χρόνο υποβολής προσφοράς.
Κατόπιν και πριν τη διαδικασία της μίσθωσης η υπηρεσία οφείλει, να υποβάλλει προς
την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση την απόφαση, για έλεγχο νομιμότητας και
έγκρισης αυτής.
Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την μίσθωση ιδιωτικών αυτοκινήτων (λεωφορείων δημόσιας χρήσης), για τη
μεταφορά συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό αθλητικό camp έτους 2022, σύμφωνα με
την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 24/2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
MICHAIL YFANTIS
Mar 10 2022 11:47:AM

Μιχάλης Υφαντής

Τα Μέλη
Μιχάλης Χατζής
Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου
Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου
Αλέξανδρος Μελισσάρης
Μαρία Πατσαρίση
Ισμήνη Παραδέλλη
Ειρήνη Κουμουτσέα
Λεωνίδας Τζίμας
Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου
Βαρβάρα Κοσμάτου

