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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 21/2018 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 159 / 2018              

   
Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  14/09/2018, ημέρα  της  εβδομάδας  Παρασκευή  και  ώρα  15:30
συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ.πρ.: 1663/ 10.09.2018
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  -10 -   αρχίζει η συνεδρίαση:

              Παρόντες                               Απόντες

      Παπαμιχαήλ Σωτήρης                                                            Βαλασιάδης Δημήτριος
      Χριστοφοράτου Δήμητρα                                                      Ζορμπάς Βασίλειος
      Γιώτσας Σπυρίδων                                                                   Γουργούλης Ιωάννης 
      Παπασπύρος Σπύρος                                                              Κρητικίδης Κων/νος     
      Θανόπουλος Αθανάσιος                                                        Μουστόγιαννης Αλέξανδρος                 
      Κανιώρης Νικόλαος 
      Ρίζκ-Καρακατσάνη Μαρία (αναπλ.)                                                                                                        
      Καλλιγέρης Κων/νος (αναπλ.)                     
      Δάβαρης Σταύρος  (αναπλ.)   
      Μανδηλάς Αντώνιος (αναπλ.                                           

     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Πριν την ψήφιση επί του 1ου θέματος Η.Δ. προσήλθε η κα Κουτσογιάννη Παρ.(αναπλ.) και αποχώρησε η κα Ρίζκ-

Καρακατσάνη Μ.(αναπλ.). Πριν την ψήφιση επί του 5ου θέματος Η.Δ. αποχώρησε ο κος Παπασπύρος Σπ.

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 πιστώσεων για

την Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ομοσπονδία
Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.)  τουρνουά

Καλαθοσφαίρισης 3 με 3”

ΑΔΑ: 6ΩΗΜΟΛΘΒ-1ΚΙ



                                                                 Επί του 6ου Θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση  δαπάνης και δέσμευση πιστώσεων για τη Συνδιοργάνωση με την Ελληνική 
Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) τουρνουά Καλαθοσφαίρισης 3 με 3»

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Έχοντας υπ’ όψη:
α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
γ) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 
δ)Το άρθρο 66 και 68 του Ν.4013/11
ε) Το άρθρο 11  του Ν.4270/14
στ)Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05-08-2016) περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
ζ)Τα άρθρα 75, παρ.I, υποπαρ. στ’/11 και 158 του Ν.3463/06
η)Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2018
θ)Την ανάγκη για εργασίες και για προμήθειες  για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εργασίας
ι) Το με αριθμό  18REQ003690694,   πρωτογενές αίτημα. 

Μετά  από  επικοινωνία  με  την   Ελληνική  Ομοσπονδία  Καλαθοσφαίρισης,  μας  προτάθηκε   η
συνδιοργάνωση  τουρνουά  καλαθοσφαίρισης  3  με  3,  το  Σάββατο  20  Οκτωβρίου  από  τις  08:30π.μ.-
14:30μ.μ.  &  την  Κυριακή  21  Οκτωβρίου  2018  από  τις  10:30π.μ.-  15:00μ.μ.,  με  προτεινόμενο  τόπο
διεξαγωγής του, την Κεντρική Πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει πραγματοποιηθεί κατά οκτώ συνεχόμενα έτη (2007 - 2014) και αποτελεί
θεσμό, για τα αθλητικά δρώμενα της πόλης.
Αναλυτικά:  στο  χώρο  της  πλατείας  «στήνονται»  10  μονά  γήπεδα  μπάσκετ,  όπου  διεξάγεται  και  το
τουρνουά.
Μεταξύ των δύο συνεργαζόμενων φορέων,  δηλαδή της  Ε.Ο.Κ.  και  του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,  προκειμένου να
υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση,  ορίζονται οι κάτωθι υποχρεώσεις:

Α) Για τον Οργανισμό:

1. Η διανομή των εντύπων των αιτήσεων συμμετοχής στα σχολεία και στις ομάδες της περιοχής
και  η  περισυλλογή  και  παράδοση  τους  στον  υπεύθυνο  της  Ε.Ο.Κ.  το  μεσημέρι  της
Παρασκευής 19/10/2018.

2.  Η παραλαβή του υλικού της διοργάνωσης (μπασκέτες, διαφημιστικές πινακίδες κλπ) από τις
αποθήκες της Ε.Ο.Κ. στο Ο.Α.Κ.Α. και η επιστροφή τους στον ίδιο χώρο.

3. Η εξασφάλιση του χώρου της διοργάνωσης (πλατεία ή δρόμος ή υπαίθριος χώρος) που θα
πρέπει να είναι ελεύθερος από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής.

4. Ο  χώρος  θα  πρέπει  να  είναι  στρωμένος  με  άσφαλτο  ή  τσιμέντο  ή  πλάκες  και  να  είναι
ασφαλής για τους συμμετέχοντες. Το κάθε γήπεδο θα έχει χώρο 10 Χ 10 μέτρα.
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5. Η φύλαξη του χώρου από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. 

6. Να υπάρχουν διαθέσιμα 3-4 σακιά (γύρω στα 40 κιλά) με άμμο ανά μπασκέτα.

Επίσης,  στο  χώρο  θα  βρίσκονται  δύο  εργάτες  το  μεσημέρι  της  Παρασκευής  και  το
μεσημέρι της Κυριακής (από δύο ώρες) προκειμένου να βοηθήσουν τον τεχνικό της Ε.Ο.Κ.
στο στήσιμο των μπασκετών. 

7. Η  παρουσία  ασθενοφόρου  ή  γιατρού  τις  ώρες  των  αγώνων,  για  την  παροχή   πρώτων
βοηθειών. 

8. Η παρουσία 10 αθλητών (άνδρες ή έφηβους ή παίδες) ή γυμναστών κλπ, για τη διαιτησία των
αγώνων.  

9. Η μικροφωνική και μεγαφωνική κάλυψη του τουρνουά με την ύπαρξη ενός μικροφώνου και
δύο τουλάχιστον μεγαφώνων καθώς και cd player για την μουσική κάλυψη του τουρνουά.

10. Η παροχή ενός τραπεζιού για την γραμματεία με καρέκλες καθώς και τραπέζι – θρανίο με
καρέκλα για κάθε γήπεδο.

Β) Για την Ε.Ο.Κ.:
1. Να τυπώσει όλο το έντυπο υλικό της διοργάνωσης (αφίσες και έντυπα) και να τα στείλει στον

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π..
2. Να προβάλει τη συνδιοργάνωση (πριν και μετά) από τα γραφεία τύπου Αθήνας 
3. Να διαθέσει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται για τη συνδιοργάνωση (μπασκέτες,

μπάλες κλπ). 
4. Να διαθέσει την αρμόδια ομάδα για τη διοργάνωση. (Τεχνικός και Γραμματεία). Τα καθήκοντα

τους  είναι  η  παραλαβή  των  αιτήσεων  η  προετοιμασία,  η  διεξαγωγή  των  αγώνων,  των
διαγωνισμών και η διανομή των αναμνηστικών στους νικητές.

5. Να φροντίσει για τη μεταφορά και διανομή των αναμνηστικών δώρων στις νικήτριες ομάδες και
τους νικητές των διαγωνισμών.

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του N.4412/16, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
που προκύπτουν  για την  συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης Τουρνουά
Καλαθοσφαίρισης 3 με 3, στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2018 εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Η δαπάνη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών για την  πραγματοποίηση Τουρνουά
Καλαθοσφαίρισης 3 με 3, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  1.810,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%,  έχει δε δεσμευτεί στoν ΚΑΔ-15.6472.03 (με τίτλο: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΑΝΟΙΚΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ) 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 (ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)  
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1.  Προμήθεια  3  τεμαχίων  πανό, 5x1  μ.,  μουσαμάς,  έγχρωμη  εκτύπωση  με  μπουντούζια  μετά
τοποθετήσεως, μέχρι του ποσού των 340,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

Περιγραφή   τ  ων   προς ανάθεση παρεχόμενων υπηρεσιών   :

CPV  : 32342410-9 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ)  
2.  Ηχητική  κάλυψη της  εκδήλωσης  (2  ηχεία  αυτοενισχυόμενα  1000Wat,  1  cd player,  1  κονσόλα  6
κανάλια, 1 ασύρματο μικρόφωνο)  το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 και ώρες από
08:00 έως 15:00 και μέχρι του ποσού των 400,00€,(συμπ/νου ΦΠΑ 24%).
. 

CPV  : 85121000-3 (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)  

3. Αμοιβή γιατρού το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 και ώρες από 08:00 έως 15:00 και
μέχρι του συνολικού ποσού των 350,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

CPV  :  79713000-5 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ)  

4. Φύλαξη της Κεντρικής Πλατείας της Αγίας Παρασκευής:
α) από την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και ώρα 12:00μ. έως το Σάββατο 20 Οκτωβρίου και ώρα 07:30π.μ.
και  β) από  το Σάββατο 20 Οκτωβρίου και  ώρα 14:00μ.μ.  έως την Κυριακή 21 Οκτωβρίου  και  ώρα
09:00π.μ.  και μέχρι του ποσού των 450,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

CPV  : 44618340-0   (ΣΚΕΠΑΣΤΡΑ)  
5. Ενοικίαση πτυσσόμενου σκέπαστρου,καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του τυρνουά (Σάββατο & Κυ-
ριακή), διαστάσεων 4,5 Χ 3 μ. μέχρι του ποσού των 270,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%).

ΛΟΙΠΑ     ΣΤΟΙΧΕΙΑ     ΤΗΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Ενδεικτικός προϋπολογισμός   :  
Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπεράσει
το ποσό των   1.810,00  €     , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 24% για τον ΚΑ-15.6472.03   

Ύπαρξη     πιστώσεων     :  
Για  την  πραγματοποίηση  τουρνουά  Καλαθοσφαίρισης  3  με  3  στις  20  και  21  Οκτωβρίου  2018,
υπάρχουν διαθέσιμες και εξειδικευμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Πολιτιστικού & Αθλητικού
Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής για το   οικονομικό έτος 2018, στον  ΚΑΔ  15.6472.03   ύψους
2.000,00 ευρώ.

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: 
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1. Την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης.
2. Τη διάθεση της ανωτέρω πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.  15.6472.03 
3. Την έγκριση της ανωτέρω Τεχνικής Περιγραφής

 

 
Η Συντάξασα υπάλληλος

Χριστίνα Κυριαζή
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                                                                             
Ο Αν. Προιστάμενος 

Διοικητικού Οικονομικού

Παρασκευάς Παρασκευόπουλος
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Ο Αν. Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης

Νικόλαος Κανιώρης 
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

   

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 πραγματοποίηση
Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης 3 με 3, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.810,00€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  έχει δε δεσμευτεί στoν ΚΑΔ-15.6472.03 (με τίτλο:
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) του εκτελούμενου προϋπολογισμού

του οικονομικού έτους 2018, του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,  με αριθμό Πρωτογενούς Αιτήματος
18REQ003690694, όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 159 / 2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                             Τα Μέλη
              Παπαμιχαήλ Σωτήρης                       Χριστοφοράτου Δήμ., Γιώτσας Σπ.,
                                                                            Θανόπουλος Αθαν., Κανιώρης Νικ., 
                                                                            Κουτσογιάννη Παρ. (αναπλ.), Καλλιγέρης Κων.(αναπλ.),
                                                                            Δάβαρης Στ.(αναπλ.), Μανδηλάς Αντ.(αναπλ.)      
                                                                           
                                                                                                                                          
                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
      Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 
      το αρχείο μας.
      Αγία Παρασκευή.............................................   
                                Η Γραμματέας
                     
                           Μπακιρτζή Καλλιόπη 
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