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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από την 15η 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 8ο Ημερησίας Διάταξης: « Aποδοχή διαφόρων χορηγιών για τη διοργάνωση του
Τρίαθλου 2015».
Σήμερα την 26η του μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
και ώρα 17.30, συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ
Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού κ’ Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης-ΒάρηςΒουλιαγμένης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Του Δήμου
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 4187/22-10-2015
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 έντεκα (11) εκ των οποίων 9 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά
και απόντες έξι (6) τακτικά, έλεγχος απαρτίας (11/15) και συγκεκριμένα:
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Πρόεδρος (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Παρών
Αντιπρόεδρος (Δημ. Σύμβουλος) Παρών
Δημ. Σύμβουλος
Παρών
Δημ. Σύμβουλος
Απών(αναπλ.)
Δημ. Σύμβουλος
Παρών
Δημότης
Παρούσα
Δημότης
Aπών (αναπλ.)
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ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ
ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δημότης
Δημότης
Δημότης
Δημότης
Δημότης
Εκπρ. Αθλητικών Σωματείων
Εκπρ.Αθλητικών Σωματείων
Εκπρόσωπος εργαζομένων

Παρούσα
Παρών
Παρών
Παρών

Απών
Απών

Απών
Απών

Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα ειδοποιήθηκαν.
Ο κ. Πανάς Σπυράγγελος (τακτικό μέλος) αναπληρώθηκε από την κα Σίνα-Χόβρη Μαρία
και ο κ. Γεωργάρας Σπυρίδων (τακτικό μέλος) αναπληρώθηκε από τον κ. Σκουρλή
Αθανάσιο.
Tα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε η μόνιμη υπάλληλος του ΟΑΠΠΑ κα Σταυρούλα Κασίμη
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 8ου
Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: “Aποδοχή διαφόρων χορηγιών για τη
διοργάνωση του Τρίαθλου 2015 ” ανέγνωσε στο Σώμα την υπ' αριθμ. 4212/23-10-2015
Εισήγηση ως ακολούθως :
Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 2745/27-07-2015 εισηγητικής μελέτης όπως αυτή
εγκρίθηκε από την υπ' αριθμ. 75/31-07-2015 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου
του Ο.Α.Π.Π.Α. Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, για τις ανάγκες κάλυψης υπηρεσιών & προμηθειών της διοργάνωσης του αγώνα τριάθλου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που θα διεξαχθεί το Σάββατο 31/10/2015 με ώρα έναρξης του αγώνα
στις 09:00 π.μ, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε και αποδεχτείτε τις κάτωθι δωρεάν χορηγίες όπως αυτές προέκυψαν μεταγενέστερα της προαναφερόμενης απόφασης
Δ.Σ:
1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ μας παραχωρεί άνευ χρηματικού αντιτίμου στις εγκαταστάσεις της Ακτής Βουλιαγμένης (Λεωφόρος Ποσειδώνος 2
& Απόλλωνος) το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 από τις 08:00 έως και τις
12:30 τη διεξαγωγή του αγώνα Τριάθλου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι
εγκαταστάσεις προσφέρονται για την απονομή των μεταλλίων και κυπέλλων
στους νικητές με φόντο την όμορφη ακτή Βουλιαγμένης. Επιπρόσθετα η
Διεύθυνση του υποκαταστήματος Ακτής Βουλιαγμένης θα μας διευκολύνει
σε θέματα διαμόρφωσης χώρων για τη διεξαγωγή του αγώνα και τις απονομές, καθώς επίσης για τις αγωνιστικές ανάγκες και την ασφάλεια των συμμετεχόντων.
2. H ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 128 Σ.Ε.Τ.Η. Καβουρίου μας διαθέτει ένα ασθενοφόρο με τον οδηγό του και έναν ιατρό συνοδό κατά τις ώρες διεξαγωγής του
αγώνα από τις 08:30-12:00, για την κάλυψη πρώτων βοηθειών και την ενδε-
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χόμενη απαραίτητη διακομιδή στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο σε
περίπτωση τραυματισμού συμμετέχοντα.
3. Η εταιρεία COMMUNICATION LAB (STRATEGY CRISIS MEDIA- Αχαρνών 24,
Κηφισιά) παρέχει δωρεάν τις κάτωθι υπηρεσίες & προμήθειες:
• δημιουργία και παραγωγή όλου του επικοινωνιακού υλικού της διοργάνωσης (λογότυπα αγώνα για έντυπο υλικό- μπλούζα-καπέλο-σακίδιο
κλπ αγώνα, αφίσα και φυλλάδιο αγώνα, δημιουργικό για πανό-σημαίαbanner απονομών- beach flag κλπ)
• επικοινωνία του αγώνα σε Μ.Μ.Ε. (δελτίο τύπου το οποίο εστάλει τον
Σεπτέμβριο 2015 καθώς και δελτίο τύπου με τις δηλώσεις Δημάρχου και
Προέδρου Ομοσπονδίας μετά τη λήξη του αγώνα)
• δημοσίευση του επικοινωνιακού υλικού κατά τη διάρκεια και μετά την
διεξαγωγή του αγώνα
• δημιουργικό και προμήθεια υλικού διαπιστεύσεων για την οργανωτική
επιτροπή και χαρακτηριστικά αυτοκόλλητα για τους εθελοντές.
• Εξασφάλιση δωρεάν χορηγικών συμφωνιών προς όφελος του αγώνα
όπως:
1) έκπτωση 10% για μεσημεριανό γεύμα σε όλους τους συμμετέχοντες αμέσως μετά
τη λήξη του αγώνα και ένα δωρεάν γεύμα για δημοσιογράφους των ΜΜΕ από το
Margi Hotel
2) 400 ισοτονικά- ενεργειακά ποτά από την εταιρεία VIBE-Energy Juice Drink
3) 400 αναψυκτικά και 500 συλλεκτικές συσκευασίες από την εταιρεία ΕΨΑ
4) 3 γυμναστές καθώς και τάπητα διατάσεων για υπηρεσίες προθέρμανσης και αποσυμπίεσης στους αθλητές από το την εταιρεία HOLMES. Επιπρόσθετα θα παρέχουν
10 δώρα με διαδικασία κλήρωσης για τους συμμετέχοντες και τους εθελοντές.
• Προμήθεια 200 σκουφάκια σιλικόνης για το αγώνισμα της κολύμβησης
με τα λογότυπα της διοργάνωσης και του χορηγού
• Προμήθεια και εκτύπωση 300 αφισών A3 και 2.000 εντύπων- flyers του
αγώνα
4. Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.- Ακτή Μουτσοπούλου
70, Πειραιάς) μας διαθέτει δωρεάν 12 ναυαγοσώστες με τον απαραίτητο
εξειδικευμένο εξοπλισμό τους και υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, για την
κάλυψη του αγωνίσματος 750 μ. κολύμβησης και την επιτήρηση- ασφάλεια
του παραθαλάσσιου χώρου όπου θα διεξαχθεί το αγώνισμα.
5. Το NUTRIBASE- Κέντρο Διατροφής & Μεταβολισμού καλύπτει τον αγώνα με
διατροφικά προϊόντα καθώς και με προϋπολογιζόμενες μικρο-προμήθειες
όπως κορδέλα τερματισμού κλπ, απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή του
αγώνα.
6. Ο Ν.Ο.Β (Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης) μας διαθέτει δωρεάν την ημέρα
του αγώνα ένα φουσκωτό σκάφος με τον οδηγό-χειριστή του όπου σε συνεργασία με τους ναυαγοσώστες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ασφαλή διεξαγωγή του αθλήματος της κολύμβησης.
7. Το κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (Ρέας 2, Βουλιαγμένη) προσέφερε δυο επιταγές
δώρου της τάξεως των 100 ευρώ έκαστη, για προμήθεια ειδών από το κατάστημά τους.
8. Ως χορηγοί και υποστηρικτές δωρεάν διαδικτυακής επικοινωνίας προσφέρθηκαν οι:
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• Running News
• anatropionline.gr
• Trinews.gr
• NouPou
Παρακαλούμε για την αποδοχή των άνωθεν χορηγιών, οι οποίες καθιστούν
πιο άρτια και πλήρη τη διοργάνωση του πρώτου αγώνα Τριάθλου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης για το έτος 2015, μιας και απορροφούν ένα σημαντικό επιπρόσθετο
κόστος που θα επιβάρυνε το νομικό μας πρόσωπο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε προσεκτικά τον Πρόεδρο και ύστερα από διαλογική συζήτηση :
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 4212/23-10-2015 Εισήγηση της υπηρεσίας και αποδέχεται
τις αναφερόμενες σε αυτήν χορηγίες καθώς καθιστούν πιο άρτια και πλήρη τη
διοργάνωση του πρώτου αγώνα Τρίαθλου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για το
έτος 2015, μιας και απορροφούν ένα σημαντικό επιπρόσθετο κόστος που θα
επιβάρυνε το νομικό μας πρόσωπο.
Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 111/2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Τα μέλη
ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΟΓΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΙΝΑ-ΧΟΒΡΗ ΜΑΡΙΑ (αναπλ.)
ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(αναπλ.)
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ ΑΝΝΑ
ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΟΣ
ΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

