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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
     Πρακτικού από την 4η Τακτική, Δημόσια, Ανοικτή Συνεδρίαση έτους 2015 του
Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού κ’ Παιδικής
Αγωγής του Δήμου Βάρης-Βάρης-Βουλιαγμένης,

                                                               
                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 1ο Ημερησίας Διάταξης: «Εξειδίκευση, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
για τη συνδιοργάνωση με τη FEEL GOOD SPORTS CLUB, διεξαγωγής Αγώνα Δρόμου “2ο
ΑΤΤΙΚΑ RUN & FUN GRAND PRIX 2015” με τη διαδικασία της απ'ευθείας ανάθεσης από
Διοικητικό Συμβούλιο- ΄Εγκριση σχεδίου Σύμβασης και εξουσιοδότηση για Υπογραφή
της».     

       Σήμερα την 27η  του μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ  του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα  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 της Δημοτικής Ενότητας
Βουλιαγμένης, ύστερα από την υπ’  αριθμ. Πρωτ.: 1045/23-4-2015 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 (12) εκ των οποίων  10 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά
και απόντες  πέντε (5) τακτικά, έλεγχος απαρτίας  (12/15)  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(αναπλ.)
ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ              Δημ. Σύμβουλος                                                        Απών
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ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                         Δημότης                                               Παρούσα
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ               Δημότης                                                Παρών               
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ                     Δημότης                                               Παρούσα 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           Δημότης                                                Παρών                         
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ        Δημότης                                                                         Απών
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ         Δημότης                                                Παρών
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ               Δημότης                                                                         Απών (αναπλ.)
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. Πανάς Σπυράγγελος  (τακτικό μέλος) αναπληρώθηκε από την  κα Σίνα-Χόβρη Μαρία
και ο κ. Πέτροβιτς Νατάλιος (τακτικό μέλος) αναπληρώθηκε από την κα Μακρή Ζωή. 

Tα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε  η υπάλληλος του ΟΑΠΠΑ κα Στ.  Κασίμη, κλάδου ΤΕ
βιβλιοθηκονόμων. 

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:” Εξειδίκευση, έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τη  FEEL GOOD SPORTS CLUB,  διεξαγωγής Αγώνα
Δρόμου “2ο ΑΤΤΙΚΑ  RUN & FUN GRAND PRIX 2015”  με τη διαδικασία της απ'ευθείας
ανάθεσης από Διοικητικό Συμβούλιο- ΄Εγκριση σχεδίου Σύμβασης και εξουσιοδότηση
για Υπογραφή της”   ανέγνωσε στο Σώμα την υπ' αριθμ. 989/2-4-2015 Εισήγησή του ως
ακολούθως :

“”Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 995/21-04-2015 προσφορά του ο κ. Ανδρέας Καπώνης, πρόεδρος της
FEEL GOOD Sports Club, προτείνει τη συμμετοχή του Νομικού Προσώπου μας στη 2η διοργάνωση
του αγώνα δρόμου “ATTIKA RUN & FUN Grand Prix” για το έτος 2015, όπου αναφέρονται τα εξής:
“  ΠΡΟΣ:                                                                                                             
Τον Πρόεδρο του Ο.Α.Π.Π.Α. 
κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο        
Δήμαρχο Βούλας/Βάρης/Βουλιαγμένης                          

Αγαπητέ κ Κωνσταντέλλο,
Σε συνέχεια της συζητήσεώς μας αναφορικά με τη διοργάνωση του 2ου ATTIKA RUN &

FUN Grand Prix  προγραμματίζουμε την 2η Διοργάνωση να λάβει χώρα από τον Ιανουάριο του
2015  έως  το  Μάιο  του  2015  και  λαμβάνουν  μέρος  Δήμοι  που  δίνουν  μεγάλη  σημασία  στην
άθληση, το RUNNING και στην υγεία των συμπολιτών τους και όχι μόνον.

Μετά  την  επιτυχία  του  Α’  ATTIKA RUN &  FUN Grand Prix που  διεξήχθη  το  2014  και
συμμετείχαν  οι  Δήμοι  Παλαιού  Φαλήρου,  Αλίμου,  Κηφισιάς,  Αμαρουσίου,  Αγίων  Αναργύρων/
Καματερού φιλοδοξούμε για το 2015 μαζί με το Δήμο σας να αναδείξουμε το ATTIKA RUN & FUN
Grand Prix ως τη διοργάνωση που θα μετέχουν και οι καλύτεροι δρομείς οι οικογένειες και  τα
παιδιά.

Εμείς  αναλαμβάνουμε  τη  διοργάνωση,  Δημοσιότητα,  εγγραφές  ηλεκτρονικές,  αριθμούς
ηλεκτρονικούς και σύστημα  CHIP TIMING (καταγραφή επιδόσεων), μετάλλια και διπλώματα για
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όλους,  απονομές  και  αποτελέσματα.  Επιπλέον  για  το  2015  προβολή  στο  κανάλι  9  στην
εβδομαδιαία εκπομπή μας (κάθε Κυριακή ΩΡΑ 19.00), την προώθηση του  EVENT σε χιλιάδες
RUNNERS κλπ που σε συνδυασμό με τον υποστηρικτή  επικοινωνίας της εκπομπής και του EVENT,
social media,  Running News.gr θα απογειώσει τη διοργάνωση και θα προβάλλει τον κοινωφελή
ρόλο του Δήμου σας (και των άλλων Δήμων που θα συμμετέχουν) και τη μεγάλη προσπάθεια που
καταβάλλετε για την ενασχόληση με το RUNNING (αγχολυτικό, πρόληψη Υγείας κλπ) των δημοτών
σας και γενικότερα των συμπολιτών μας.

Εσείς Θεσμικοί Διοργανωτές του ATTIKA RUN & FUN Grand Prix  πρέπει να φροντίσετε για
την παραχώρηση χώρου διεξαγωγής, διαδρομής, αστυνόμευσης, 40-50 εθελοντών (minimum) και
κάποιων ελάχιστων υλικών (κάγκελα, κορδέλες κλπ). Επίσης θα ήμασταν ιδιαίτερα ευτυχείς για
καλή, αρμονική συνεργασία με τον οργανισμό Άθλησης του Δήμου σας αφού επιτελούμε τον ΙΔΙΟ
ΣΚΟΠΟ.

Τέλος το κόστος συμμετοχής του Δήμου σας που θα καλύψει μέρος του κόστους του αγώνα
ανέρχεται στο ποσό των 4.900€ (χωρίς ΦΠΑ αφού είμαστε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και
που πρέπει να εκταμιευτεί όσο το δυνατόν συντομότερα αφού με αυτό θα καλυφθεί μέρος των
εξόδων της διοργάνωσης.

Στα πλαίσια της διοργάνωσης του 2ου ATTIKA RUN & FUN Grand Prix ήδη έχουν διεξαχθεί 3
συνδιοργανώσεις με τους Δήμους Πειραιά (01.03.15), Γλυφάδας (15.03.15) και Παλαιού Φαλήρου
(05.04.15). Επίσης έχει οριστεί η διεξαγωγή του αγώνα και στο Δήμο Αλίμου στις 24.05.15.

Προτεινόμενη  ημερομηνία  για  την  διεξαγωγή  του  αγώνα  στην  περιοχή του  Δήμου  σας
(Βουλιαγμένη)  είναι η Κυριακή 10 Μαΐου 2015.”

Λαμβάνοντας υπόψη:
1) Το φιλανθρωπικό χαρακτήρα του 2οATTIKA RUN & FUN Grand Prix  για το έτος 2015

όπου  μέρος  των  εσόδων  από  τις  συμμετοχές  στους  αγώνες,  θα  διατεθεί  στον
οργανισμό “Χαμόγελο του παιδιού”.

2) Τη  συνεργασία  πέντε  δήμων του  νοτιοανατολικού  παραλιακού  τόξου  (Πειραιάς,
Παλαιό Φάληρο,  Άλιμος,  Γλυφάδα,  Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη)  σε  κοινό αθλητικό
γεγονός  για  την  ανάπτυξη  του  αθλητισμού  και  την  κινητοποίηση  των  πολιτών–
κατοίκων  τους  για  να  ενταχθούν  στο  δρομικό  κίνημα  και  να  απολαύσουν  τα
ευεργετικά οφέλη του τρεξίματος.

3) Την βασική  “υποχρέωση” του Ο.Α.Π.Π.Α  να προωθήσει   μέσω του  RUN &  FUN
(τρέξιμο  &  ευεξία)  και  να  μυήσει  τα  παιδιά  -  ενήλικες  στον  χώρο του  μαζικού
αθλητισμού. 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του ν. 3463/06 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.
13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

5) Το ΠΔ 28/80. 
6) Το άρθρο 209 παρ 2 και άρθρο 273 παρ 1 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (ν.

3463/06), όπως ισχύουν. 
7) Την παρ 3 περ. α΄ του άρθρου 158 του ν. 3463/06. 
8) Το άρθρο 75 Ι περίπτωση στ του ν. 3463/06 . 
9) Το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007. 

Εισηγούμαστε στο διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει για τα κάτωθι:
1. Τη συνδιοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων (2ο  ATTIKA RUN & FUN Grand Prix

2015),
2. Την ανάθεση αυτών στον κ. Ανδρέα Καπώνη, Πρόεδρο της FEEL GOOD Sports Club,

έναντι ποσού 4.900,00 € (χωρίς ΦΠΑ αφού είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία).
3. Την έγκριση της σχετικής πίστωσης ποσού 4.900,00 € (χωρίς ΦΠΑ αφού είναι αστι-

κή μη κερδοσκοπική εταιρεία),σε βάρος του ΚΑ-15.6472.006 με τίτλο Διοργάνωση

ΑΔΑ: 7ΥΓ4ΟΚ0Κ-ΩΩΟ



αθλητικών εκδηλώσεων, του προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Π.Α., οικ. έτους 2015, με
τίτλο «Συνδιοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων,  2ο  ATTIKA RUN & FUN Grand
Prix 2015», σύμφωνα με την Π.Α.Υ Α-76/24-04-2015 ύψους 4.900,00 € για την ανω-
τέρω εκδήλωση.

4. Την εξουσιοδότηση του προέδρου για την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας,
σύμφωνα με το συνημμένο προσχέδιο σύμβασης και την έγκριση αυτού.””

   Το Διοικητικό Συμβούλιο
             Αφού άκουσε προσεκτικά τον Πρόεδρο και ύστερα από διαλογική συζήτηση :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  τη  συνδιοργάνωση  αθλητικών  δραστηριοτήτων  (2ο  ATTIKA  RUN & FUN
Grand Prix 2015),
2. Εγκρίνει την ανάθεση αυτών στον  κ. Ανδρέα Καπώνη, Πρόεδρο της FEEL GOOD
Sports  Club,  έναντι  ποσού  4.900,00 €  (χωρίς  ΦΠΑ αφού είναι  αστική  μη κερδοσκοπική
εταιρεία).
3. Την  έγκριση  της  σχετικής  πίστωσης  ποσού  4.900,00 €  (χωρίς  ΦΠΑ  αφού  είναι
αστική  μη κερδοσκοπική  εταιρεία),  σε  βάρος  του ΚΑ-15.6472.006  με τίτλο Διοργάνωση
αθλητικών εκδηλώσεων, του προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Π.Α.,  οικ.  έτους 2015, με τίτλο
«Συνδιοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων,  2ο  ATTIKA RUN & FUN Grand Prix  2015»,
σύμφωνα με την Π.Α.Υ Α-76/24-04-2015 ύψους 4.900,00 € για την ανωτέρω εκδήλωση.
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας,
5. Εγκρίνει  το συνημμένο προσχέδιο  σύμβασης  βάσει  του οποίου θα συνταχθεί  η
προς υπογραφή σύμβαση συνεργασίας.
6. Η  παρούσα  απόφαση  να  αποσταλεί  επειγόντως  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση
Αττικής για έγκριση. 
 
Η  απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 33/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:
 
                   Ο Πρόεδρος                                                      Τα μέλη
                                                                                      ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                              ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                                                                      ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ (αναπλ.)
     ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ                           ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
                         27-4-2015                                           ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
                                                                                      ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ
                                                                                      ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                                                                                      ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                                                                                      ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ

                                              ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                                                                      ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
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