
                                                                                                                                                                  

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                     Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 6/2020 

                 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

                                     Αριθ. Απόφασης:  28/2020 

 

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – 

Χολαργού (Περικλέους 55), την Δευτέρα 22/6/2020 και ώρα 19:30 πραγματοποιήθηκε 

διά ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών, τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 883/18-6-2020 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 δεκατρία (13) τακτικά μέλη, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Αθανάσιος Αυγουρόπουλος 1. Νίκος Λινοξυλάκης 

2. Μιχάλης Υφαντής 2. Έλενα – Νατάσα Καΐτσα 

3. Μιχάλης Χατζής   

4. Κατερίνα Γκούμα   

5. Ιωάννης Κρασσάς   

6. Σταματία Ζούλια   

7. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη   

8. Αλέξανδρος Μελισσάρης   

9. Γεωργία Ζωγράφου -Γεωργακοπούλου   

10. Νίκος Στάππας   

11. Ιωάννης Μελέας   

12. Μιχάλης Πανούσης   

13. Βαρβάρα Κοσμάτου   
 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα 

Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.                                                                                                                                                           

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 2356/23-03-2020 σύμβασης με 

τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας μουσικής κάλυψης των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων του ΔΟΠΑΠ, έτους 2020» 

Η προϊσταμένη του πολιτιστικού τμήματος του ΔΟΠΑΠ, κα Βαρβάρα Κοσμάτου 

εισηγούμενη το θέμα αναφέρει τα κάτωθι : 

Ο ΔΟΠΑΠ έχει συνάψει  την υπ’ αριθ. πρωτ. 2356/23-03-2020 σύμβαση με (ΑΔΑΜ: 

19SYMV006101774/24-12-2019) και με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας μουσικής κάλυψης 
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των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ΔΟΠΑΠ, έτους 2020» με την κα Τσακοπούλου 

Άρτεμη του Γεωργίου, άρχουσα την 01/01/2020 και λήγουσα την 31/12/2020. 

Λόγω της πανδημίας του covid-19 ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις 

για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου, το μήνα Μάρτιο και για την Εορτή του Πάσχα, 

το μήνα Απρίλιο. Επίσης προτείνεται στο πλαίσιο της περικοπής δαπανών λόγω 

υστέρησης εσόδων στο οικονομικό έτος 2020, να ακυρωθεί η προγραμματισμένη 

εκδήλωση Φιλανθρωπικού σκοπού, για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2020. 

Με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ) και σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6, 10 της μεταξύ μας σύμβασης, 

προτείνεται όπως το Δ.Σ. εγκρίνει την τροποποίηση της παρούσας σύμβασης όπως 

αναφέρεται παραπάνω.  Για τη ακύρωση των τριών παραστάσεων συμφώνησε 

και η δεύτερη συμβαλλόμενη της σύμβασης με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΟΠΑΠ  

888/19-6-2020 υπεύθυνη δήλωση της.  

Η τροποποίηση της σύμβασης αφορά μόνο στην ακύρωση των τριών (3) 

εκδηλώσεων και μειώνεται και το αντίστοιχο ποσό προϋπολογισμού της 

υπηρεσίας, από την παρούσα σύμβαση, δηλαδή 2.000,00  € η παράσταση  επί τρεις 

παραστάσεις συν Φ.Π.Α.  

Η δαπάνη καλύπτεται από τον Κ.Α. 15-6471.001, ο οποίος έχει προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και αφορά τη δαπάνη για Έξοδα 

Πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της αρχικής σύμβασης, παραμένουν και ισχύουν ως έχουν. 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2356/23-03-2020 σύμβασης με τίτλο 

«Παροχή Υπηρεσίας μουσικής κάλυψης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του 

ΔΟΠΑΠ, έτους 2020», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 28/2020 
 

                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

      Μιχάλης Υφαντής 

 Μιχάλης Χατζής 

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος Κατερίνα Γκούμα 

 Ιωάννης Κρασσάς 

 Σταματία Ζούλια 

 Αθηνά (Νανά) Παπαδογεωργάκη 

 Αλέξανδρος Μελισσάρης 

 Γεωργία Ζωγράφου - Γεωργακοπούλου 

 Νίκος Στάππας 

 Ιωάννης Μελέας 

 Μιχάλης Πανούσης 

 Βαρβάρα Κοσμάτου 
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