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Αγία Παρασκευή 29.05.2018
Αρ.πρωτ.: - 992 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της 12/2018 συνεδρίασης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. Απόφασης: 104/ 2018

“Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για
την πραγματοποίηση των εκθέσεων των
Εργαστηρίων Τέχνης”

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 25/05/2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ.πρωτ.: 943/
21.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Παπαμιχαήλ Σωτήρη που επιδόθηκε σε κάθε ένα
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν
παρόντα -9- αρχίζει η συνεδρίαση:
Παρόντες
Απόντες
Παπαμιχαήλ Σωτήρης
Σερκεδάκης Αριστοτέλης
Μπονάρου Αργυρώ
Χριστοφοράτου Δήμητρα
Παπασπύρος Σπύρος
Θανόπουλος Αθανάσιος
Κανιώρης Νικόλαος
Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)
Ρίζκ-Καρακατσάνη Μαρία (αναπλ.)

Βαλασιάδης Δημήτριος
Αθανασούλης Κων/νος
Κρητικίδης Κων/νος
Γουργούλης Ιωάννης
Ζορμπάς Βασίλειος
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 9ου θέματος Η.Δ., προσήλθε ο κ. Αθανασούλης Κων/νος.
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Επί του 13ου Θέματος Η.Δ.
ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση των εκθέσεων
των Εργαστηρίων Τέχνης»
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του N.4412/16, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που
προκύπτουν για την πραγματοποίηση των εκθέσεων των Εργαστηρίων Τέχνης εισηγούμαστε ως ακολούθως:
Η δαπάνη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών για την πραγματοποίηση των εγκαινίων των
εκθέσεων των Εργαστηρίων Τέχνης , ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%, έχει δε δεσμευτεί στoν ΚΑΔ-15.6471.01 (με τίτλο Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά ) του
εκτελούμενου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και με αριθμό Πρωτογενούς
αιτήματος 18REQ003150719

CPV: 79952100-3 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιγραφή της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας-προμήθειας :
Για τα εγκαίνια του παιδικού που θα γίνουν στις 30-5-2018 και για τα εγκαίνια των ενηλίκων που θα
γίνουν στις 13-6-2018
1) Καρότσι παλαιού τύπου με παγωτό για 200 άτομα μέχρι του ποσού των 350,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ
2) Ηχοφωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, μέχρι του ποσού των 900,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ)
Αναλυτικά ο εξοπλισμός.
ΗΧΟΣ 1. Τέσσερα πυκνωτικά Μικρόφωνα χορωδίας
2. Ένα ασύρματο μικρόφωνο SHURE
3. ∆υο cd player επαγγελματικά PIONEER
4. Σύστημα αποτελούμενο από τέσσερα ηχεία τριών δρόμων 500w Dynacord
5. Μια κονσόλα μίξης ήχου 16 καναλιών Dynacord
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1. ∆ύο τρίποδα ανάρτησης Φωτισμού που τοποθετηθούν σε ύψος 5µέτρα
2. οχτώ προβολείς led Par 18x10w
3. Μια κονσόλα φωτισμού ψηφιακή
4. Ένα DΜΧ
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός :
Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας-προμήθειας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό
των 1.250,00€ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 24% για τον ΚΑ 15.6471.01
Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την πραγματοποίηση των εγκαινίων των εκθέσεων των Εργαστηρίων Τέχνης (Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων γενικά ) υπάρχουν διαθέσιμες και εξειδικευμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του
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Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής για το
15.6471.01 ύψους 27.00,00 ευρώ.

οικονομικό έτος 2018, στον ΚΑΔ

Φορέας χρηματοδότησης :
Η δαπάνη για τις ανωτέρω υπηρεσίες – προμήθειες θα καλυφθεί από ίδιους πόρους
Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου :
Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.
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.)
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας -υπηρεσίας:
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16
Συμβατικά Στοιχεία:
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, κατά σειρά
ισχύος, είναι:

1) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική)
Έγκριση Αποτελέσματος – Ανακοίνωση Κατακύρωσης:

· Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο πρόεδρος σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν.
4412/16
· Στον προμηθευτή στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια-εργασία θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση
· Εάν ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση εντός 5
ημερών κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16
Υπογραφή Σύμβασης:
Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία υποχρεούται εντός δέκα (5) 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.
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 τίθεται σε ισχύ, από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού .
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.
Χρόνος Παράδοσης – Τρόπος πληρωμής:
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Η πληρωμή της εργασίας θα γίνει εφάπαξ 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.
Τόπος Παράδοσης:
Η παράδοση θα γίνει στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Σταύρος Κώτσης
Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την προμήθεια :
α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
γ) Το άρθρο 66 και 68 του Ν.4013/11
δ) Το άρθρο 11 του Ν.4270/14
ε) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05-08-2016) περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
στ)Το άρθρο 158 του Ν.3463/06
ζ) Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την δαπάνη που απαιτείται, για την κάλυψη των αναγκών για την πραγματοποίηση των
εγκαινίων των εκθέσεων των Εργαστηρίων Τέχνης, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
1.250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, διευκρινίζοντας ότι η προμήθεια παγωτού αφορά μόνον τα
εγκαίνια της παιδικής έκθεσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 30-5-2018. Η δαπάνη έχει δε δεσμευτεί
στoν ΚΑΔ-15.6471.01 (με τίτλο Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά ) του εκτελούμενου
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και με αριθμό Πρωτογενούς αιτήματος
18REQ003150719, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 104 /2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Παπαμιχαήλ Σωτήρης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.
Αγία Παρασκευή.............................................
Η Γραμματέας

Μπακιρτζή Καλλιόπη

Τα Μέλη
Σερκεδάκης Αριστοτέλης, Μπονάρου Αργ.,
Χριστοφοράτου Δήμ.,Αθανασούλης Κων., Παπασπύρος Σπ.,
Θανόπουλος Αθαν., Κανιώρης Νικ.,
Ρίζκ-Καρακατσάνη Μ.(αναπλ.), Γυφτέας Δημ.(αναπλ.),

