
          

                                                        
                                          
 
                                         Αγία Παρασκευή  25.6.2018

                                        Αρ.πρωτ.: - 1280 -
             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

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

Αριθ. Απόφασης:  123/ 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

παροχή υποστήριξης και προβολής των
δραστηριοτήτων του Οργανισμού έως την

30.5.2019”
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Επί του 5ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την παροχή υποστήριξης και προβολής
των δραστηριοτήτων του Οργανισμού έως την 30.5.2019».

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 παροχής υπηρεσιών για την  βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του
Οργανισμού, 

καθώς και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη που προκύπτει  για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών,
εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Η δαπάνη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών για την  παροχή υποστήριξης και
προβολής των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  15.000,00    €  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%,  έχει δε δεσμευτεί στoν ΚΑΔ  –  106142.08 (με  τίτλο  Παροχή
υποστήριξης  και  προβολής  των  δραστηριοτήτων  του  Οργανισμού)  του εκτελούμενου
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  και με αριθμό Πρωτογενούς Αιτήματος
18REQ003295094

ΤΕΧΝΙΚΗ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     
CPV  : 79342200-5    (Υπηρεσίες Προώθησης)

Περιγραφή της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας:
Ο Οργανισμός (ΠΑΟΔΑΠ) αποτελεί το νομικό πρόσωπο του Δήμου, το οποίο από την σύσταση του (2014)
έως σήμερα διεξάγει την πολιτιστική και αθλητική δημοτική πολιτική.
Οι προβλεπόμενες από τον Ο.Ε.Υ. αρμοδιότητες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, ελλείψει ειδικού
προσωπικού, καλύπτονται περιστασιακά και χωρίς συντονισμό με αρνητικές επιπτώσεις στο έργο του
Οργανισμού.
Οι σχετικές αρμοδιότητες έχουν ως ακολούθως  
" .....Αρμοδιότητες Επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων
1) Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων
του  Νομικού  Προσώπου  και  αντίστοιχα  σχεδιάζει,  εισηγείται  και  προωθεί  την  εφαρμογή  των
προγραμμάτων και των ενεργειών, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής
πολιτικής.
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2) Υποστηρίζει την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε είδους εκδηλώσεων του Νομικού Προσώπου (π.χ.
διαλέξεις,  εορτές  κλπ)  και  οργανώνει  και  υλοποιεί  προγράμματα  προβολής  του  έργου  και  των
υπηρεσιών που παρέχει το Νομικό Πρόσωπο.
3) Σχεδιάζει και προωθεί επικοινωνιακά έντυπα, εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για
τις  επιδιώξεις,  στόχους  και  υπηρεσίες  του  Νομικού  Προσώπου  με  γενικό  στόχο  τη  ενημέρωση των
πολιτών. 
4)  Παρακολουθεί  συστηματικά  τα  δημοσιεύματα  (έντυπα  και  ηλεκτρονικά)  σχετικά  με  τις
δραστηριότητες του Νομικού Προσώπου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησής του. Τηρεί αρχείο
των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Νομικού Προσώπου.
5) Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Νομικού Προσώπου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου.
6) Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων του Νομικού Προσώπου στα ΜΜΕ.
7)  Συνεργάζεται  για  θέματα  δημοσίων  σχέσεων  με  την  αρμόδια  για  την  Επικοινωνία  υπηρεσία  του
Δήμου ".
Επιπλέον, συνεπώς, είναι αναγκαίο ως κριτήρια επιλογής να υπάρξουν
8.  Εύρεση χορηγών και χορηγιών, με σκοπό την μείωση του κόστους των επικοινωνιακών, πολιτιστικών,
αθλητικών κλπ δράσεων του Οργανισμού
9. Υποχρεωτική καθημερινή παρουσία στον Οργανισμό, παρακολούθηση εκδηλώσεων και δράσεων του
και δυνατότητα επαγγελματικής υποστήριξης της κάλυψης και προβολής αυτών (φωτογραφίες, βίντεο,
κοινωνικά μέσα κλπ).  
10. Εμπειρία – προϋπηρεσία σε διοίκηση και επικοινωνία ιδίως ΟΤΑ ή/και ν.π. αυτών, οργάνωσης και
προβολής εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων πολιτιστικού, αθλητικού δημοτικού περιεχομένου  

ΛΟΙΠΑ     ΣΤΟΙΧΕΙΑ     ΤΗΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
Ενδεικτικός προϋπολογισμός   :  
Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των

15.000,00€   , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 24% για τον   Κ.Α.Δ. – 106142.08  

Ύπαρξη     πιστώσεων     :  
Για την ανωτέρω υπηρεσία υπάρχουν διαθέσιμες και εξειδικευμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του
Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής για το   οικονομικό έτος 2018, στον
Κ.Α.Δ. -106142.080 ύψους 15.000,00 ευρώ.

Θεσμικό     Πλαίσιο     που     διέπει     την   παροχή υπηρεσιών:  
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 201  8  .  
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Κριτήριο  Ανάθεσης της  παροχής  των υπηρεσιών είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά  κατά  την  κρίση  της  αναθέτουσας  Αρχής  συνυπολογιζομένων  των  άνω  κριτηρίων  για  την
εκτέλεση της σύμβασης. 
Φορέας     χρηματοδότησης     :  
Η δαπάνη για την υπηρεσία  έως την 31.5.2019,  θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.
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 ΚΑΔ -10.6142.080 
3. Την έγκριση της ανωτέρω Τεχνικής Περιγραφής.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο, μειοψηφούντων των κ.κ. Παπασπύρου Σπύρου που
ψήφισε αρνητικά,  του Θανόπουλου Αθανάσιου που δήλωσε λευκό και του Κανιώρη

Νικόλαου που απείχε της ψηφοφορίας ,
κατά πλειοψηφία

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει  την δαπάνη που απαιτείται  για την κάλυψη των αναγκών, για την  παροχή υποστήριξης και
προβολής των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 15.000,00   €  
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%,   έχει  δε  δεσμευτεί  στoν  ΚΑΔ  –  10.6142.08 (με  τίτλο  Παροχή
υποστήριξης και προβολής των δραστηριοτήτων του Οργανισμού) του εκτελούμενου προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2018 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  και με αριθμό Πρωτογενούς Αιτήματος   18REQ003295094,  
όπως αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 123/2018.
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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