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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Πρακτικού από την 11η Τακτική, Δημόσια, Ανοικτή Συνεδρίαση έτους 2015 του

Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού & Παιδικής

Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βάρης-Βουλιαγμένης,

                                                               

                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 1  ο   Ημερησίας Διάταξης : «Έγκριση δαπάνης για διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση

του αγώνα  Τριάθλου 2015  από τον ΟΑΠΠΑ» 

       Σήμερα την 31η  του μήνα ΙΟΥΛΙΟΥ  του έτους 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και

ώρα 18.00, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός

Αθλητισμού-Πολιτισμού κ’  Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βάρης-Βουλιαγμένης

στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης, ύστερα από την υπ’  αριθμ. Πρωτ.: 2743/27-7-2015 έγγραφη πρόσκληση

του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ, που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη.

   

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η εκ του  νόμου απαρτία διότι σε σύνολο (15) μελών

βρέθηκαν παρόντες δώδεκα (8)  εκ των οποίων  7 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό

και απόντες  οκτώ  (8) τακτικά, έλεγχος απαρτίας  (8/15)  και συγκεκριμένα:

 ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ                    ΙΔΙΟΤΗΤΑ                                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   Πρόεδρος (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                    Παρών

ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 Αντιπρόεδρος (Δημ. Σύμβουλος)     Παρών

ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                Δημ. Σύμβουλος                                  Παρών

ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ                 Δημ. Σύμβουλος                                                        Απών 

ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ              Δημ. Σύμβουλος                                                        Απών

ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                         Δημότης                                                                      Απούσα

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ               Δημότης                                                                       Απών               

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ                     Δημότης                                               Παρούσα 
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ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Δημότης                                                                       Απών (αναπλ)

ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ        Δημότης                                                                       Απών

ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ         Δημότης                                                                       Απών

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ               Δημότης                                                 Παρών                       

ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         Εκπρ. Αθλητικών Σωματείων             Παρών

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ             Εκπρ.Αθλητικών Σωματείων                                        Απών

ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ              Εκπρόσωπος εργαζομένων                 Παρών 

         

Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν. 

Ο κ. Βασίλειος Γραμμένος  (τακτικό μέλος) αναπληρώθηκε από την  κα Τριάντη Δώρα

Tα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε  η υπάλληλος του ΟΑΠΠΑ κα Αικ. Γυφτοπούλου, κλάδου

ΔΕ  Γραμματέων. 

Ο  Δήμαρχος  και  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  του  Οργανισμού  Αθλητισμού-Πολιτισμού  &  Παιδικής

Αγωγής Πρόεδρος  κ. Γρηγόριος Κωνσταντέλλος, αφού πήρε το λόγο  επί του 1ου θέματος της

Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση  του

αγώνα  Τριάθλου 2015  από τον ΟΑΠΠΑ»   ανέγνωσε στο Σώμα την υπ' αριθμ.  2753/27-7-2015

Εισήγηση  και  παρουσίασε   την  υπ’  αριθμ.  2745/27-7-2015  μελέτη  της  Υπηρεσίας,  ως

ακολούθως :

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν για τη διοργάνωση του

αγώνα τριάθλου  “TRIATHLON 2015” στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, από τον

Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής, εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Η Δαπάνη  που  απαιτείται  σύμφωνα με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  2745/27-07-2015

μελέτη ανέρχεται στο ποσόν των 22.755,33 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η δε σχετική

πίστωση  έχει  εγγραφεί  στον  ΚΑ  15-6472.002 (Αθλητικές  δραστηριότητες  με  λοιπούς

φορείς) του εκτελούμενου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του Ο.Α.Π.Π.Α.,

σύμφωνα με την Π.Α.Υ Α-119/27-07-2015 ύψους  22.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του

αναλογούντος Φ.Π.Α.

Το νομικό πρόσωπο καθώς επίσης και η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου για την

κάλυψη των δαπανών της διοργάνωσης, θα απευθυνθούν και σε χορηγούς. Σε περίπτωση

χορηγιών  που  θα  εξασφαλιστούν  από  το  νομικό  πρόσωπο  ή  την  ομοσπονδία,  θα

κατανεμηθούν ως ακολούθως:

Α.  Για χορηγίες  των υπό προμήθεια ειδών της μελέτης,  η αντίστοιχη δαπάνη δεν θα

πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο.

Β. Για χορηγίες που θα καταβληθούν σε χρηματικά ποσά, εφόσον εξασφαλίζονται από το

νομικό πρόσωπο, θα κατανέμονται σε ποσοστό 85% υπέρ του νομικού προσώπου & 15%

υπέρ της ομοσπονδίας.  Στην περίπτωση που εξασφαλίζονται  από την ομοσπονδία,  θα

κατανέμονται  σε  ποσοστό  50%  υπέρ  της  ομοσπονδίας  &  50%  υπέρ  του  νομικού

προσώπου. 
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Επιπρόσθετα  αναφέρεται  ότι  το  σύνολο  των  χρημάτων  που  θα  προκύψουν  από  τις

συνδρομές  συμμετοχής  των αθλητών στον  αγώνα,  θα εισπραχθούν  από την  Ελληνική

Ομοσπονδία Τριάθλου.

Παρακαλούμε όπως  ληφθεί απόφαση για τη διάθεση και δέσμευση  πίστωσης

22.800,00 € για τη Διοργάνωση του αγώνα τριάθλου TRIATHLON 2015 στην περιοχή της

Βάρης  Βούλας  Βουλιαγμένης  καθώς  και  για την  εξουσιοδότηση  του  Προέδρου  του

Ο.Α.Π.Π.Α.  από  το  σώμα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  την  διαπραγμάτευση  &

υπογραφή  των  όρων  της  σύμβασης  συνεργασίας  και  των  υποχρεώσεων  που  θα

προκύψουν  μεταξύ  των  δύο  μερών,  δηλαδή  του  Ο.Α.Π.Π.Α.  και  της  Ελληνικής

Ομοσπονδίας Τριάθλου.

ΤΕΧΝΙΚΗ     ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  τη  διοργάνωση  για  τον  πρώτο  αγώνα  τριάθλου

“TRIATHLON 2015” στην περιοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, από τον Οργα-

νισμό Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγ-

μένης και την Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου. Στα πλαίσια των αθλητικών γεγονότων του

έτους 2015 και λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία για τη διεξαγωγή αγώνα τριάθλου στα

“χνάρια” του Αγώνα Τριάθλου των Ολυμπιακών Αγώνων 2014 που πραγματοποιήθηκε

στην περιοχή της Βουλιαγμένης, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1606/04-06-2015 επιστολή προ-

τάθηκε αίτημα συνεργασίας από τον Πρόεδρο του Ο.Α.Π.Π.Α. & Δήμαρχο Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης  κ.  Γρηγόρη  Κωνσταντέλλο  στον  Πρόεδρο  της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας

Τριάθλου (Ε.Ο.ΤΡΙ.) κ. Γεώργιο Γερόλυμπο, το οποίο και έγινε αποδεκτό σύμφωνα με το

υπ' αριθμ. πρωτ. 1632/08-06-2015 απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα του. 

Η επιλογή της Ε.Ο.ΤΡΙ.  για τη συνεργασία του συγκεκριμένου εγχειρήματος έγινε

βάσει:του γεγονότος ότι ο Ο.Α.Π.Π.Α δεν διαθέτει την επαρκή τεχνογνωσία και εξειδικευ-

μένες υπηρεσίες για τη για την άρτια & ασφαλή διεξαγωγή του συγκεκριμένου αθλήμα-

τος,της διεθνούς εμπειρία της και των επιτυχημένων διοργανώσεων αγώνων τριάθλου

στην χώρα μας (Spetsathlon, Ionian Cross Triathlon, 1o Sprint Triathlon Παραλίας Τυρού,

Loutraki ETU Triathlon European Cup & Mediterranean Championship 2014 κλπ.). 

Προτεινόμενη ημερομηνία από τον Πρόεδρο της Ε.Ο.ΤΡΙ. για την διεξαγωγή του

αγώνα στην περιοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι το Σάββατο 31 Οκτω-

βρίου 2015, και ως επιλεγόμενες διαδρομές προτείνονται η Τriathlon Sprint (750 μέτρα

κολύμβηση-25 χλμ ποδηλασία-5 χλμ δρόμος) & η σκυταλοδρομία Τriathlon Sprint Relay.

Επιπρόσθετα μετά τη διεξαγωγή του 1ου αγώνα τριάθλου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης,  ο  κ.  Γερόλυμπος  εξέφρασε  την  πιθανότητα  δημιουργίας  ετήσιου  διεθνούς

αγώνα τριάθλου στο επόμενο έτος. 

Η παρούσα διοργάνωση ως σημαντικό αθλητικό γεγονός θα προβάλει τον Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, θα συμβάλει στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου αθλήματος
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στη χώρα, θα αποτελέσει κίνητρο για συμμετοχή στην άθληση και θα δημιουργήσει εθε-

λοντικό κίνημα. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω υπηρεσίες:                    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΤΡΙΑΘΛΟΥ

Τεχνική υποστήριξη για σχεδιασμός αγώνα & 

διαδρομών- σημάνσεις, παροχή κριτών αγώνα, 

χρονομέτρηση- φώτο φίνις αγώνα, δημόσιες σχέσεις, 

έλεγχος λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, 

ραδιοτηλεοπτικές Υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποθηκευτικά κουτιά 

για ρουχισμό αθλητών, βάθρο απονομών νικητών, 

υλικά αγώνα (σημαδούρες, κιγκλιδώματα κλπ), 

σχεδιασμός-επίβλεψη- στήσιμο & ξεστήσιμο ζώνης 

αλλαγής αθλημάτων  

2 ΟΜΑΔΑ 1 Υπηρεσίες υποστήριξης φύλαξης των οδών για την 

ασφάλεια των αθλητών

3 ΟΜΑΔΑ 2 Υπηρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης για αστική ευθύνη 

(αθλητών- εθελοντών-προσωπικού) για την ημέρα της 

διοργάνωσης

Για 800 άτομα

4 ΟΜΑΔΑ 3 Ιατρικές υπηρεσίες κατά την ημέρα της διοργάνωσης 

στους αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες 

καθώς επίσης και στο παρευρισκόμενο κοινό ή τους 

εργαζόμενους  (ειδικότητες: καρδιολόγος, παθολόγος, 

ορθοπεδικός, παιδίατρος)

7 άτομα

5 ΟΜΑΔΑ 4 Υπηρεσίες ενοικίασης χημικών τουαλετών για την 

ημέρα της διοργάνωσης

6 ΟΜΑΔΑ 5 Υπηρεσίες βιντεοσκόπησης & φωτογραφιών αγώνα

7 ΟΜΑΔΑ 6 Υπηρεσίες  ηχητικής κάλυψης (ενοικίαση) για την 

ημέρα του αγώνα.

Προδιαγραφές: τέσσερα ηχεία 500 watt, έναν ενισχυτή

για ηχείο 500 watt, ένα μείκτη ήχου για ηχείο 500 

watt, ένα ασύρματο μικρόφωνο, ένα cd player, έναν 

ηχολήπτη για τοποθέτηση-χειρισμό-εγκατάσταση & 

απεγκατάσταση των μηχανημάτων- έναν t-j για 

μουσικές επιλογές κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης

10
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8

ΟΜΑΔΑ 7

Προμήθεια:

1.Αθλητικό μπλουζάκι για αθλητές & εθελοντές 

(κοντομάνικο μακό 100% βαμβακερό, με τρία τυπώματα στις

δύο όψεις του) 

700

9 2.Αθλητικό καπέλο για αθλητές & εθελοντές

(100% βαμβακερό με γείσο)

700

10 3.Αθλητικό σακίδιο πλάτης για αθλητές & εθελοντές 

(100% πολυτελέστερας, με κορδόνι, 30x35 εκ.)

500

11 ΟΜΑΔΑ 8

Μετάλλια  διαμέτρου  60  χιλιοστών  μετά  κορδέλας

τυπωμένης  σε  χρώμα  επιλογής,  χυτοπρεσαριστά,  σε

τρεις  αποχρώσεις  (χρυσό,  αργυρό,  χάλκινο  για  τους

νικητές), τα οποία στην μπροστά όψη τους θα φέρουν

ανάγλυφο  τρισδιάστατο  σήμα  του  αγώνα  και  της

διαδρομής  του  και  στην  πίσω  όψη τους  θα  φέρουν

ανάγλυφο τρισδιάστατο το σήμα των συνδιοργανωτών

105    

12 Μετάλλια διαμέτρου 50 χιλιοστών μετά κορδέλας σε

χρώματα  επιλογής,  χυτοπρεσαριστά,  σε  μπρονζέ

απόχρωση για όλους τους συμμετέχοντες & εθελοντές,

τα  οποία  στην  μπροστά  όψη  τους  θα  φέρουν

ανάγλυφο  τρισδιάστατο  σήμα  του  αγώνα  και  της

διαδρομής  του  και  στην  πίσω  όψη τους  θα  φέρουν

ανάγλυφο τρισδιάστατο το σήμα των συνδιοργανωτών

600

13 Κύπελλα με ύψος σαράντα εκατοστά (40 εκ.) και τύπω-

ση στη βάση του από τη μία όψη

12

14

ΟΜΑΔΑ 9

Προμήθεια και εκτύπωση αφισών A3 με ποιότητα 

χαρτιού αφίσας velvet 200 gr και εκτύπωση 4 

χρωμάτων σε μία όψη

300

15

Προμήθεια  &  εκτύπωση  διαφημιστικών  εντύπων-

flyers διαστάσεων  14x21  εκατ.  με  τύπο  χαρτιού

illustration και εκτύπωση δύο όψεων

3000 

16

ΟΜΑΔΑ 10

Προμήθεια & εκτύπωση πανό 1,20x5μέτρα, σημαιών,

banners με βάση, beach flags 0,77x2,40μέτρα με βάση.

Ποιότητα  από  ανθεκτικό  υλικό  και  εκτύπωση  4

χρωμάτων

17 ΟΜΑΔΑ 11 Προμήθεια  μοκέτας  αλλαγής  ζώνης,  χρώματος

επιλογής του φορέα

200 μέτρα 

(τρέχον μέτρο) 
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18 ΟΜΑΔΑ 12 Προμήθεια κορδέλας τερματισμού, χάρτινη με τύπωμα

διπλής όψης

1 καρούλι 

                       

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ 7.200,00€

2 ΟΜΑΔΑ 1 Υπηρεσίες υποστήριξης φύλαξης των οδών για την 

ασφάλεια των αθλητών

600,00 €

3 ΟΜΑΔΑ 2 Υπηρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης για αστική ευθύνη 700,00 €

4 ΟΜΑΔΑ 3 Ιατρικές υπηρεσίες 7 άτομα 700,00 €

5 ΟΜΑΔΑ 4 Υπηρεσίες ενοικίασης χημικών τουαλετών για την ημέρα της

διοργάνωσης

350,00 €

6 ΟΜΑΔΑ 5 Υπηρεσίες βιντεοσκόπησης & φωτογραφιών αγώνα 800,00 €

7 ΟΜΑΔΑ 6 Υπηρεσίες  ηχητικής κάλυψης (ενοικίαση) για την ημέρα του

αγώνα

200,00 €

8

ΟΜΑΔΑ 7

Προμήθεια αθλητικό μπλουζάκι 

700τμχ 4.400,00 €
9 Προμήθεια αθλητικό καπέλο 

10 Προμήθεια αθλητικό σακίδιο πλάτης 500τμχ

11

ΟΜΑΔΑ 8

Μετάλλια διαμέτρου 60 χιλιοστών για τους νικητές (χρυσό,

αργυρό, χάλκινο) 

105  τμχ  262,50 €

12 Μετάλλια  διαμέτρου  50  χιλιοστών  όλους  τους

συμμετέχοντες & εθελοντές

600  τμχ 1.200,00 €

13 Κύπελλα 12 τμχ 240,00 €

14

ΟΜΑΔΑ 9

Προμήθεια και εκτύπωση αφισών A3 300 τμχ 180,00 €

15 Προμήθεια & εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων- flyers 3.000 φυλ. 165,00 €

16 ΟΜΑΔΑ 10 Προμήθεια  &  εκτύπωση  πανό,  σημαιών,  banners,  beach

flags 

2.500,00 €

17 ΟΜΑΔΑ 11 Προμήθεια μοκέτας αλλαγής ζώνης 200 μέτρα

(τρέχον

400,00 €
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μέτρο) 

18 ΟΜΑΔΑ 12 Προμήθεια  κορδέλας  τερματισμού,  χάρτινη  με  τύπωμα

διπλής όψης

1 καρούλι 80,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 19.977,50€

Φ.Π.Α. 23%  (Πλήν Α/Α 1 & 3 ): 2777,83€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 22.755,33 €

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του ν. 3463/06 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.

13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

2. Το ΠΔ 28/80. 

3. Το άρθρο 209 παρ 2 και άρθρο 273 παρ 1 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (ν.

3463/06), όπως ισχύουν. 

4. Το άρθρο 75 Ι περίπτωση στ του ν. 3463/06 . 

5. Το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007. 

                                                              ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Δικαίωμα     συμμετοχής   –   κριτήρια     επιλογής     αναδόχου.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των

συμμετεχόντων με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. 

Οι οικονομικές προσφορές μπορούν να κατατεθούν συνολικά για όλες τις ομάδες ή τμηματικά ανά

ομάδα για ολόκληρες όμως τις ποσότητες της εκάστοτε ομάδας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : (π.χ. : όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εταιρείες ή/και οι ενώσεις 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής ή/και εμπορίας αγαθών

– ή που διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας στην παραγωγή αντίστοιχων προϊόντων ή 

παρεχόμενων υπηρεσιών κ.α.)

  

2. Τρόπος     εκτέλεσης  .

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου, μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις του 

αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης  που έχει 

οριστεί με υπ' αριθ. 20/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Συμβατικά     Στοιχεία.

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 (Τεχνική και Οικονομική).

4. Έγκριση     Αποτελέσματος   –   Ανακοίνωση     Κατακύρωσης.

1. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο πρόεδρος μετά από προηγούμενη γνώμη

του αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου. 

2. Στον ανάδοχο στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια ή υπηρεσία θα αποσταλεί σχετική

ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα : 
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- το προς προμήθεια είδος /υπηρεσία

- την ποσότητα ανά είδος /υπηρεσία

- την τιμή ανά είδος /υπηρεσία

- τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η προμήθεια είδους/υπηρεσίας

-τις τεχνικές προδιαγραφές όπως εκείνες θα προσδιοριστούν με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου του νομικού προσώπου

- τα στοιχεία της απόφασης προέδρου

- την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

3. Σε ενδεχόμενο που η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο η ανακοίνωση θα

απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, ενώ σε αντίθετη περίπτωση

θα αποσταλεί  σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην

περίπτωση που η πληρωμή στον ανάδοχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η

εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος

στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την

κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

4. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

5. Υπογραφή     Σύμβασης.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια/ υπηρεσία υποχρεούται εντός δέκα (10)

ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή

της σχετικής σύμβασης.  Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 

6. Σύμβαση.

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η

σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε

αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με

τα παραπάνω στοιχεία και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

1. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους

3. Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες

4. Τα προς προμήθεια είδη/ υπηρεσίες και την ποσότητα τους

5. Την συμφωνηθείσα τιμή

6. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών/ 

υπηρεσιών

7. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη

8. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

9. Τον τρόπο παραλαβής

10. Τον τρόπο πληρωμής

11. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας/ υπηρεσίες

12. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών

13. Τις προβλεπόμενες ρήτρες

14. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος.
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Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν

και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης, εκτός

αν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου παράδοσης. 

7. Χρόνος     Παράδοσης   –   Τρόπος     πληρωμής.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και μέσα σε διάστημα 7 ημερών κατόπιν έγγραφων εντολών

του νομικού προσώπου για όσο διάστημα ισχύει η σύμβαση. 

Η πληρωμή της αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την έκδοση από τον προμηθευτή των νόμιμων

φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων) και την

έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του οργανισμού, ενώ δεν θα υπερβεί τις

εξήντα (60) ημέρες. 

8. Τόπος     Παράδοσης.

Η παράδοση ή η παροχή υπηρεσίας θα γίνεται σε χώρο που θα υποδειχθεί από το νομικό πρόσω-

πο. Η μεταφορά και παράδοση θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου.

9. Παραλαβή     Υλικών.

Η παραλαβή των υλικών όσο και της υπηρεσίας, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή που έχει

ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 20/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου

10. Φόροι,     τέλη,     κρατήσεις.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και

κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης,  πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος  βαρύνει τον

Ο.Α.Π.Π.Α.  

-Επίσης, προτείνουμε την αλλαγή του τίτλου του 1ου θέματος της Η/Δ που θα γίνει   «Έγκριση

δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση  του αγώνα  Τριάθλου 2015  από τον ΟΑΠΠΑ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο

            Αφού άκουσε προσεκτικά τον Πρόεδρο και ύστερα από διαλογική συζήτηση :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

(Από την ψηφοφορία απέχουν οι Σύμβουλοι οι οποίοι είναι μέλη Επιτροπών 

αξιολόγησης προσφορών)

 

 Εγκρίνει την αλλαγή του τίτλου του 1ου θέματος της Η/Δ που θα γίνει   

«Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση  του αγώνα  

Τριάθλου 2015  από τον ΟΑΠΠΑ»                                               

 Εγκρίνει της διοργάνωση  του αγώνα τριάθλου  “TRIATHLON 2015” στο Δήμο

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, από τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού & 

Παιδικής Αγωγής, με τη συνεργασία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου 

που θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο μας με προτιμώμενο μήνα τον 

Οκτώβριο του 2015 σύμφωνα  με την υπ’ αριθμ. 2745/27-7-2015 μελέτη της 

Υπηρεσίας.

 Εγκρίνει  τη δέσμευση πίστωσης σύμφωνα με την  Π.Α.Υ Α-119/27-07-2015

ποσού  22.800,00  Ευρώ  και  τη  διάθεση  της  δαπάνης  ποσού  22.755,33 €

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  που  θα  βαρύνει  τον   ΚΑΔ  15-6472.002
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(Αθλητικές  δραστηριότητες  με  λοιπούς  φορείς)  του  εκτελούμενου

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του Ο.Α.Π.Π.Α., 

 Οι  προμήθειες/υπηρεσίες  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  εν  λόγω

διοργάνωσης  θα  πραγματοποιηθούν  με  τη  διαδικασία  της  απ’  ευθείας

ανάθεσης  σε  προμηθευτές/εξωτερικούς  συνεργάτες  από  τον  Πρόεδρο

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.2745/27-7-2015 μελέτη . 

 Το νομικό πρόσωπο καθώς επίσης και η Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου για

την  κάλυψη  των  δαπανών  της  διοργάνωσης,  θα  απευθυνθούν  και  σε

χορηγούς.  Σε  περίπτωση χορηγιών που θα εξασφαλιστούν από το νομικό

πρόσωπο ή την ομοσπονδία, θα κατανεμηθούν ως ακολούθως:

 Α. Για χορηγίες των υπό προμήθεια ειδών της μελέτης, η αντίστοιχη δαπάνη

δεν θα πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο.

 Β.  Για  χορηγίες  που  θα  καταβληθούν  σε  χρηματικά  ποσά,  εφόσον

εξασφαλίζονται από το νομικό πρόσωπο, θα κατανέμονται σε ποσοστό 85%

υπέρ του νομικού προσώπου & 15% υπέρ της ομοσπονδίας. Στην περίπτωση

που εξασφαλίζονται από την ομοσπονδία, θα κατανέμονται σε ποσοστό 50%

υπέρ της ομοσπονδίας & 50% υπέρ του νομικού προσώπου. 

 Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι το σύνολο των χρημάτων που θα προκύψουν

από τις συνδρομές συμμετοχής των αθλητών στον αγώνα, θα εισπραχθούν

από την Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου.

 Εξουσιοδοτεί   τον  Προέδρο  του  Ο.Α.Π.Π.Α.  όπως  διαπραγματευτεί  και

υπογράψει τους όρους της σύμβασης συνεργασίας και των υποχρεώσεων

που θα προκύψουν μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή του Ο.Α.Π.Π.Α. και της

Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου.

Η  απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό  75/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

                   Ο Πρόεδρος                                                      Τα μέλη

                                                                                      ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                              ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                                      ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ

                                                                                      ΤΡΙΑΝΤΗ ΔΩΡΑ (αναπληρωματική)

     ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ                            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ

                                                                                      ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                                      ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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