
 

  

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                    ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΚΛΗΡ/ΤΟΣ  

                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  

Τ.Κ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  Από το υπ’ αριθμόν   11/2018  Πρακτικό Συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου          

Βόρειας  Κυνουρίας, που ενεργεί 

   ως διαχειριστική επιτροπή του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου  Τ.Κ.  Δολιανών. 

  Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 27 Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, που ε-

νεργεί ως Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Τσιρόπουλου,  κατόπιν της υπ' αριθ-

μόν  7678/23-7-2018 προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους 

της  Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (7) συμβούλων βρέθηκαν παρόντες (6) και ήταν οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΓΚΑΥΡΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΜΕΛΟΣ   

ΚΟΛΛΑΡΕΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

     ΜΕΛΟΣ   

ΤΣΙΩΡΟΥ – ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       ΜΕΛΟΣ   

ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ      ΜΕΛΟΣ   

    

Παρουσία της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής  κ. Αθανασίας Δαφνιά,  για την τήρηση των 

πρακτικών της συνεδριάσεως 

 Αριθμός Αποφάσεως:  21/2018  

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας εκμάθησης παραδοσιακών χο-

ρών – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Ανάκληση της αριθμό 18/2018 απόφασης της Δια-

χειριστικής Επιτροπής. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

ανέφερε τα εξής:  



Όπως γνωρίζετε από το κληροδότημα Παναγιώτη Τσιρόπουλου T.K. Δολιανών πραγματοποιούνται διάφορες 

δραστηριότητες προς όφελος των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Δολιανών τις οποίες καλύπτει οικονομι-

κά το κληροδότημα Παναγιώτη Τσιρόπουλου. Με την αριθμό 18/2018 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτρο-

πής αποφασίσαμε για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας που αφορά την διδασκαλία παραδοσιακών 

χορών κατά το σχολικό έτος 2018-2019  με δεδομένο ότι στον προϋπολογισμό του κληροδοτήματος έτους 

2018 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. Επίσης με την απόφαση μας αυτή  καθορίσαμε τους όρους του δια-

γωνισμού για την ανάδειξη εκπαιδευτικού  που θα πραγματοποιήσει την ανωτέρω δραστηριότητα.  

Επειδή όμως κρίνεται αναγκαίο να προβούμε στην τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού προτείνω να 

ανακληθεί η προηγούμενη με αριθμό 18/2018 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής. 

Τελειώνοντας ο Πρόεδρος την εισήγηση κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την ανάγκη πραγ-

ματοποίησης της δραστηριότητας αυτής  μετά από διαλογική συζήτηση  

 

                                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 

 

1) Την πραγματοποίηση της δραστηριότητας διδασκαλίας παραδοσιακών χορών για το σχολικό έτος 

2018-2019.  

2) Την ανάκληση της αριθμό 18/2018 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του κληροδοτήματος 

Παναγιώτη Τσιρόπουλου. 

3) Καθορίζει τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή του φυσικού ή νομικού προσώ-

που στο οποίο θα ανατεθεί η πραγματοποίηση μαθημάτων παραδοσιακών χορών στους μαθητές της  

Τ.Κ. Δολιανών ως εξής: 

Α) Το αντικείμενο της υπηρεσίας αυτής είναι η εκμάθηση παραδοσιακών χορών στους μαθητές της Τ.Κ. 

Δολιανών για το σχολικό έτος 2018 - 2019. 

Β) Τα μαθήματα παραδοσιακών χορών θα πραγματοποιούνται   τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα  με ανώτερο 

ποσό τελικής ωριαίας αμοιβής  12,00 €.   

Γ) Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να παρέχουν την ανω-

τέρω υπηρεσία.  

Δ) Ο φάκελος συμμετοχής – προσφοράς που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να περιέχει επί ποι-

νή αποκλεισμού τα εξής: 

 Αντίγραφο του πτυχίου του διδάσκοντος ο οποίος πρέπει να είναι πτυχιούχος  Φυσικής Αγωγής, κα-

τηγορίας ΠΕ  με ειδίκευση στους Παραδοσιακούς Χορούς και ποινικού μητρώου του.  Σε περίπτωση 

αλλαγής  διδάσκοντος οφείλει  ο προσφέρων να υποβάλει έγκαιρα στοιχεία του αντικαταστάτη του.  

 Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 Τελική Οικονομική Προσφορά για κάθε ώρα διδασκαλίας  



Ε)  Η επιλογή θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. 

ΣΤ) Ο φάκελος συμμετοχής – προσφοράς των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθεί στο πρωτόκολλο του 

Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  με την ένδειξη  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑ-

ΓΙΩΤΗ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙ-

ΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  μέχρι την Παρασκευή 31-08-2018 και ώρα 15:00. 

4)  Η απόφαση αυτή επέχει και τη θέση ανακοίνωσης – διακήρυξης  και  θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου  προς ενημέρωση των εν-

διαφερομένων. 

 

     Αυτή η απόφαση έλαβε αριθμό 21/2018  

 Συντάχτηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής 

 

 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος                    Τα μέλη  

 Υπογραφές 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο Πρόεδρος 

 της Οικονομικής Επιτροπής  

 

 

Ιωάννης Χονδρολέος 

 

    

 

 

 

                                                         


