
          

                                                        
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  12.07.2018
                                                   Αρ.πρωτ.: 1410

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 17/2018 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  143/ 2018              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 6/07/2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:30 συνήλθε
σε  τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ.πρ.: 1354/ 02.07.2018 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  - 8-   αρχίζει η συνεδρίαση:
              Παρόντες                               Απόντες

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

     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πριν την έναρξη της συζήτησης επί του 1ου θέματος Η.Δ.,  προσήλθε ο κος Αθανασούλης Κων/νος.

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 διάθεση πίστωσης για την

συντήρηση και επισκευή μπασκετών για τις
ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων του

Οργανισμού”

ΑΔΑ: 6ΜΞΧΟΛΘΒ-ΚΦ5



Επί του  16ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή μπασκετών στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού ».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  N.4412/16, προκειμένου να καλυφθούν οι

ανάγκες που προκύπτουν  για  την  συντήρηση και επισκευή μπασκετών στις αθλητικές εγκαταστάσεις
του Οργανισμού , εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Η δαπάνη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών  για  την συντήρηση και επισκευή 
μπασκετών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού για το έτος 2018, ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό των 12.958,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, έχει δε δεσμευτεί στoν ΚΑΔ 15.6262.07 (με 
τίτλο Συντήρηση και επισκευή μπασκετών)   του εκτελούμενου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2018 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και με Πρωτογενές  Αίτημα 18REQ003376739.

CPV:45212290-5 (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     

Περιγραφή των προς ανάθεση παρεχόμενων υπηρεσιών :
1) Αντικατάσταση  δύο υαλοπινάκων secourit των ταμπλό την μεταφορά και αλλαγή τους στις μπασκέτες, την 
βαφή των σπασμένων ταμπλό (ανακατασκευή) με αστάρι και χρωματισμό στο γήπεδο Κοντοπεύκου  τιμή 2.700,00
€ συν το ΦΠΑ 24%

2) Αντικατάσταση κατεστραμμένων στεφανιών και αλλαγή διχτάκια τιμή 450,00 €  συν το ΦΠΑ 24%

3) Αντικατάσταση σπασμένων ρεγουλατόρων και των ελατηρίων επαναφοράς μπασκέτας και στεφανιών και την 
τοποθέτησή τους  τιμή 1.200,00 €  συν το ΦΠΑ 24% 

4) Την επανακατασκευή σπειρωμάτων σύνδεσης ταμπλό με μπασκέτα,  τιμή 650,00 €  συν το ΦΠΑ 24%

5) Άνοιγμα καινούργιων βάσεων στήριξης και οδηγών κάτω από το παρκέ και την τοποθέτηση καινούργιων 
μεταλλικών ούπατ και μεταλλικών άγκιστρων και κρίκων δεσίματος  αλυσίδων 1.100,00€   συν το ΦΠΑ 24%

6) Για τη αλλαγή σπασμένου ταμπλό, τοποθέτηση υαλοπίνακα seciourit την μεταφορά και επανατοποθέτηση του, 
επισκευές στεφάνια και επαναβαφή τους και επανατοποθέτηση τους στο γήπεδο Νότου  τιμή  1.050,00€  συν το 
ΦΠΑ 24%

7)Την ηλεκτροσυγκόλληση σπασμένων αντιρίδων στήριξης ταμπλό, την επαναβαφή όλων των επισκευών
καθώς και την αλλαγή όλων των βιδών και allen βιδών παξιμαδιών και ρυθμίσεις ρεγουλατόρων 550,00€
συν το ΦΠΑ 24%
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8)Συντήρηση των μπασκετών στο Κλειστό Γυμναστήριο του Κοντοπεύκου ,  στο Κλειστό Γυμναστήριο Νότου και 
στα τρία ανοιχτά Γήπεδα (  Αλλαγές ρεγουλατόρων allen, Βίδες Μ16 στήριξης, Συντήρηση η αλλαγή ελατηρίων
και στεφανιών ) εως 31-3-2019 τιμη 2.750,00€      συν το ΦΠΑ  24%

ΣΥΝΟΛΟ 10.450,00€         ΦΠΑ 2.508,00€         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  12.958,00€     

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

12.958,00   €   , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 24% για τον ΚΑ  
15.6262.07

Ύπαρξη     πιστώσεων     :  
Για  την συντήρηση και επισκευή μπασκετών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού  για το έτος
2018    υπάρχουν διαθέσιμες και εξειδικευμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Πολιτιστικού &
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής  στον ΚΑΔ 15.6262.07 ύψους 13.000,00 ευρώ   

Φορέας     χρηματοδότησης     :  
Η δαπάνη  για  την  συντήρηση και επισκευή μπασκετών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού
για το έτος 2018  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: 

Την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης.
Τη διάθεση της ανωτέρω πίστωσης σε βάρος του  ΚΑΔ .  15.6262.07
Την έγκριση της ανωτέρω Τεχνικής Περιγραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την  δαπάνη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών  για  την συντήρηση και επισκευή 
μπασκετών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού για το έτος 2018, η οποία ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό των 12.958,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, έχει δε δεσμευτεί στoν ΚΑΔ 
15.6262.07 (με τίτλο Συντήρηση και επισκευή μπασκετών)   του εκτελούμενου προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2018 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και με Πρωτογενές  Αίτημα 18REQ003376739,  όπως ακριβώς 
αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.
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Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 143/2018.
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., Μπονάρου Αργ.,
                                                                            Θανόπουλος Αθαν., Ρίζκ-Καρακατσάνη Μ.(αναπλ.), 
                                                                            Γυφτέας Δημ.(αναπλ.), Κουτσογιάννη Παρ. (αναπλ.)    

                                                                                                                                          

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

                          Μπακιρτζή Καλλιόπη
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