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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 15/2018 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  122/ 2018              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 20/6/2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 15:30 συνήλθε σε
τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ύστερα  από  την  με  αρ.πρ.:  1184/  15.6.2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του,  Σωτήρη  Παπαμιχαήλ,  που επιδόθηκε σε  κάθε ένα από  τα  μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.3852/2010.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- μελών βρέθηκαν
παρόντα  -11-   αρχίζει η συνεδρίαση:
              Παρόντες                               Απόντες

     Παπαμιχαήλ Σωτήρης                                                               Ζορμπάς Βασίλειος
      Σερκεδάκης Αριστοτέλης                                                         Κρητικίδης Κων/νος 
      Αθανασούλης Κων/νος                                                            Γουργούλης Ιωάννης
      Χριστοφοράτου Δήμητρα                                                        Μουστόγιαννης Αλέξανδρος    
      Παπασπύρος Σπύρος                                                                                
      Θανόπουλος Αθανάσιος       
      Κανιώρης Νικόλαος
      Γυφτέας Δημήτριος (αναπλ.)                                                                                                                                   
      Ρίζκ-Καρακατσάνη Μαρία (αναπλ.)                                       
      Κουτσογιάννη Παρασκευή (αναπλ.)                                                                                                               
      Δάβαρης Σταύρος (αναπλ.)                      
                                                                                                                                     

     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
“Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την

πραγματοποίηση Παράστασης Χορού των
τμημάτων του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. στο Αμφιθέατρο

Δημοκρίτου”

ΑΔΑ: 6ΨΛ9ΟΛΘΒ-ΥΘΒ



Επί του  4ου θέματος Η.Δ. 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την πραγματοποίηση Παράστασης Χορού των 
τμημάτων του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., στο Αμφιθέατρο Δημοκρίτου»

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Σύμφωνα με:
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) Τα άρθρα 75 και 158 του Ν.3463/06
ζ)  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2018.
η) Την ανάγκη για προμήθειες και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση χορευτικής εκδήλωσης,
θ) Τον αριθμό Πρωτογενούς αιτήματος 18  REQ003278283  

καθώς  και  λαμβάνοντας  υπόψη  την  ανάγκη  που  προκύπτει   για  την  κάλυψη  των  προμηθειών  και
υπηρεσιών σχετικά με την πραγματοποίηση της Παράστασης Χορού των τμημάτων του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., στο
Αμφιθέατρο Δημοκρίτου, εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Τα τμήματα χορού του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής, για το
έτος  2017-18,  αποτελούνται  από  περισσότερους  από  60  συμμετέχοντες,  παιδιά  και  ενήλικες.  Σε
συνεργασία με τη δασκάλα Χορού κυρία Νίκη Κιλισμανή, ο Οργανισμός απευθυνόμενος αρχικά  προς
τους  Δημότες  της  Αγίας  Παρασκευής  αλλά  και  σε  οποιοδήποτε  άλλον  επιθυμεί,   αποφάσισε  να
παρουσιαστεί το αποτέλεσμα της ετήσιας  προσπάθειας τους, σε μια παράσταση με τίτλο: “Ταξίδι στο
Χορό”, που προτάθηκε να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018, στο Αμφιθέατρο Δημοκρίτου
(Πατρ. Γρηγορίου Ε΄& Νεαπόλεως 27, Αγία Παρασκευή), με ώρα ενάρξεως 19:00 μ.μ. Η είσοδος για το
κοινό, θα είναι δωρεάν.

Η δαπάνη, που απαιτείται  για  την  πραγματοποίηση  της  Παράστασης  Χορού, ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των  1.570,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%,  έχει δε δεσμευτεί στoν ΚΑΔ-
15.6471.01(με  τίτλο  ΕΞΟΔΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΑ  ) του εκτελούμενου
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  

ΤΕΧΝΙΚΗ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

Περιγραφή της προς ανάθεση παρεχόμενης  προμήθειας :
CPV:    22462000-6 (Διαφημιστικό υλικό)  

1. 40 τεμάχια αφίσα  , διαστάσεων 45x 32 εκ., με έγχρωμη εκτύπωση σε χαρτί  velvet 150 γρ., μίας
όψης και  μέχρι του ποσού των 50,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
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2. 500 τεμάχια πρόσκληση,   διαστάσεων 18x9 εκ., με τετράχρωμη εκτύπωση, μονής όψης  και μέχρι
του ποσού των 120,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

Περιγραφή της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας:
Ενοικίαση εξέδρας
CPV  : 34514700-0  

Ενοικίαση εξέδρας, διαστάσεων  7 X 3,5 μ., με ύψος 0,90 μ., με σκάλα από την αριστερή και τη δεξιά
πλευρά της εξέδρας μήκους 0,50 μ., με πάτωμα χορού ποιότητας Lineleum διαστάσεων 7 X 4 μ., και
μέχρι του ποσού των 1.400,00 (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
Απαραίτητη προϋπόθεση: η μεταφορά, εγκατάσταση και η απεγκατάσταση της εξέδρας αναλαμβάνεται
από  τον  ανάδοχο  προμηθευτή,  με  την  παροχή  έμπειρου  προσωπικού  όσον  αφορά   την   υπηρεσία
εγκατάστασης  και  απεγκατάστασης.  Η  εξέδρα  θα  είναι  ασφαλισμένη  από  τον  ίδιο  τον  ανάδοχο
προμηθευτή  και  θα  αποτελείται  από  υλικά  που  παράγονται  βάσει  αυστηρών  προδιαγραφών  από
πιστοποιημένες εταιρείες.

ΛΟΙΠΑ     ΣΤΟΙΧΕΙΑ     ΤΗΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Ενδεικτικός προϋπολογισμός   :  
Το  κόστος  για  την  εκτέλεση  των  ανωτέρω  παρεχόμενων  προμήθειας  και  υπηρεσίας  δεν  μπορεί  να
ξεπεράσει  το  ποσό  των    1.570,00€    συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  ποσοστού  24%  για  τον  ΚΑ  
15.6471.01
Ύπαρξη     πιστώσεων     :  
Για  την  πραγματοποίηση  της Παράστασης  Χορού  των  τμημάτων του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,  στο  Αμφιθέτρο
Δημοκρίτου, υπάρχουν διαθέσιμες και εξειδικευμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Πολιτιστικού
& Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής για το  οικονομικό έτος 2018,  στον  KAΔ ύψους
30.000,00 ευρώ. 
Δικαίωμα συμμετοχής   –   κριτήρια επιλογής αναδόχου  
Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των
συμμετεχόντων με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής
έχει δικαίωμα να καταθέσει οικονομική προσφορά για μία από τις ομάδες της τεχνικής περιγραφής ή
και για όλες. 

Παρακαλούμε σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 περ. δ του
Ν. 3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 (Α114) και της παρ. 2β του άρθρου 2 του Π.Δ.
80/16 (Β145) για: 

1. Την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης.

2. Τη διάθεση της ανωτέρω πίστωσης σε βάρος του   ΚΑ 15.6471.01

3. Την έγκριση της ανωτέρω Τεχνικής Περιγραφής.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την δαπάνη, που απαιτείται για την πραγματοποίηση της Παράστασης Χορού, ανέρχεται στο
συνολικό  ποσό  των  1.570,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%,   έχει  δε  δεσμευτεί  στoν  ΚΑΔ-
15.6471.01(με  τίτλο  ΕΞΟΔΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΑ  )  του  εκτελούμενου
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  και με αριθμό Πρωτογενούς αιτήματος
18  REQ003278283,    όπως αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 122/2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Τα Μέλη
              Παπαμιχαήλ Σωτήρης                       Σερκεδάκης Αριστοτέλης, Αθανασούλης Κων.,
                                                                            Χριστοφοράτου Δήμ., Παπασπύρος Σπ.,
                                                                            Θανόπουλος Αθαν.,  Κανιώρης Νικ.,
                                                                            Ρίζκ-Καρακατσάνη Μ.(αναπλ.), Γυφτέας Δημ.(αναπλ.),
                                                                            Κουτσογιάννη Παρ. (αναπλ.), Δάβαρης Στ. (αναπλ.)                      

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

                           Μπακιρτζή Καλλιόπη
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