
           

                                                        
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή   18.10.2019
                                                   Αρ.πρωτ.: - 1932  -

             
            

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 13 /2019 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  91 / 2019              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 16/10/2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00μ.μ. συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ. πρ.: 1857/ 11.10.2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.4555/2018.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντα  -  13 -   αρχίζει η συνεδρίαση:

                    Παρόντες                                   Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                                    Δερματάς Ιωάννης 
                   Γουργούλης Κων/νος                                                                        Κοντοπούλου Μαρία 
                   Βλαχογιάννη Μαρία                                                                      
                   Κωβαίος Γιώργος
                   Γουργούλης Ιωάννης
                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας 
                  Νικολακοπούλου Βασιλική
                  Μάλαμας Αλέξανδρος
                  Κανιώρης Νικόλαος
                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)
                  Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)
                  Θανόπουλος Αθανάσιος (αναπλ.)             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
“Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 250,00€, στον

ΚΑΔ.15.6474.03 (Δαπάνες ηχητικής και
φωτιστικής κάλυψης), για την πραγματοποίηση
αθλητικής εκδήλωσης “Αγώνες Δρόμου Μικρών

Παιδιών”, στο πλαίσιο του 37ου Αυθεντικού
Μαραθωνίου Αθήνας στις 10/11/2019”

ΑΔΑ: 6ΥΝΥΟΛΘΒ-Β7Τ



ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου Θέματος Ε.Η.Δ., προσήλθε ο  κ. Αναγνωστόπουλος Κων/νος 
(αναπλ.) 
2. Κατά τη διάρκεια συζήτησης επί του 4ου Θέματος Η.Δ.  προσήλθε ο κ. Δερματάς Ιωάννης.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, παρίσταται και ο επικεφαλής της παράταξης “Μία γενιά μπροστά”
κ.Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, καθώς και η Καλλιτεχνική Δ/ντρια του Δημοτικού Ωδείου κ Πάπαρη Ελένη.

Επί του 6ου Θέματος Η.Δ. 
ΘΕΜΑ:  Εισήγηση  για  την  εξειδίκευση  πίστωσης  ύψους  250,00 €,  στον  ΚΑΔ- 15.6474.03  (Δαπάνες
ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης), για την πραγματοποίηση αθλητικής εκδήλωσης “Αγώνες Δρόμου
Μικρών Παιδιών”, στο πλαίσιο του 37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, στις 10/11/2019.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Σύμφωνα με τον Ν. 4555/18 “Κλεισθένης” (ΦΕΚ 133 τ.Ά), με το άρθρο 203 αντικαθίσταται η περ. ε΄

της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10, θα πρέπει να γίνει εξειδίκευση πίστωσης ύψους  250,00 €, στον
Κ.Α.Δ.  15.6474.03  (Δαπάνες  ηχητικής  και  φωτιστικής  κάλυψης),  προκειμένου να πραγματοποιηθεί  η
αθλητική εκδήλωση “Αγώνες Δρόμου Μικρών Παιδιών”, στο πλαίσιο του 37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου
Αθήνας, την Κυριακή 10/11/2019.

Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής κατά τα τελευταία 11 έτη,
στο πλαίσιο  του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, διεξάγει  παράλληλα παιδικό αγώνα απόστασης 1
χλμ. Πιο συγκεκριμένα, αφορά παιδιά  νηπιακής ηλικίας καθώς και παιδιά όλων των τάξεων του δημοτικού
σχολείου. Ο αγώνας  θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις.
Αναλυτικά: 
Α) Η πρώτη που είναι μη αγωνιστική κατηγορία απευθύνεται σε παιδιά από τάξεις προνηπίων έως και την
Β’ τάξη δημοτικού σχολείου, με αφετηρία το παλιό Δημαρχείο (έναντι κτηρίου ΕΡΤ) και τερματισμό στη
διασταύρωση επί της Λεωφόρου Μεσογείου και  οδού Χαλανδρίου. Απόσταση διαδρομής 500 μέτρα. Οι
μικροί δρομείς κατά τη διάρκεια της διαδρομής, δύναται να συνοδεύονται από τους γονείς ή κηδεμόνες
τους.
Β) Η δεύτερη που αφορά σε αγωνιστικές κατηγορίες αγοριών και κοριτσιών, απευθύνεται σε παιδιά της Γ’
τάξης έως και της Στ’ τάξης δημοτικού σχολείου, με αφετηρία τη Λ. Μεσογείων στο ύψος του Αγ. Ανδρέα
και τερματισμό στη διασταύρωση επί  της Λεωφόρου Μεσογείου και  της οδού Χαλανδρίου. Απόσταση
διαδρομής 1 χλμ.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση, ο ΣΕΓΑΣ αναλαμβάνει να  προμηθεύσει τα
εξής:
1. εμφυαλωμένα νερά 
2. νούμερα συμμετοχής
3. μετάλλια για τους συμμετέχοντες.

Από την πλευρά του ο Οργανισμός,  εκτός από το αγωνιστικό μέρος,  αναλαμβάνει  την  παροχή
υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης.

ΑΔΑ: 6ΥΝΥΟΛΘΒ-Β7Τ



Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  N.4412/16,  προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες που προκύπτουν  για την πραγματοποίηση αθλητικής  εκδήλωσης «Αγώνες Δρόμου Μικρών
Παιδιών»  στις 10/11/2019, στα πλαίσια του 37  ου   Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας 2019 εισηγούμαστε
ως ακολούθως:

Η δαπάνη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της  πραγματοποίησης της  αθλητικής
εκδήλωσης “Αγώνες Δρόμου Μικρών Παιδιών” την Κυριακή 10/11/2019,  ημέρα του  37ου Αυθεντικού
Μαραθωνίου Αθήνας 2019,  ανέρχεται έως το συνολικό ποσό των 250,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%  και  θα δεσμευτεί στον  ΚΑΔ-  15.6474.03  (Δαπάνες  ηχητικής  και  φωτιστικής  κάλυψης),  του
εκτελούμενου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

ΤΕΧΝΙΚΗ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Περιγραφή   τ  ων   προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας :
CPV  : 32342410-9 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΧΟΥ)

Ενοικίαση ηχητικών μηχανημάτων (2 ηχεία 1.000watt , Ενισχυτής για ηχεία 1.000 watt,, Μείκτης ήχου για
ηχείο 1.000 watt, DVD PLAYER, 1 ασύρματο μικρόφωνο, Hχολήπτης για τοποθέτηση-χειρισμό-εγκατάσταση
& απεγκατάσταση των μηχανημάτων,  Τ-j για μουσικές επιλογές κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης) έως
του ποσού των 250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΛΟΙΠΑ     ΣΤΟΙΧΕΙΑ     ΤΗΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός   :
Το κόστος για την εκτέλεση των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των
250,00   €  ,   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 24% για τον   ΚΑΔ- 15.6474.03   (  Δαπάνες ηχητικής
και φωτιστικής κάλυψης  )  .

Ύπαρξη     πιστώσεων     :
Για την  παροχή της  υπηρεσίας,  υπάρχει  διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Πολιτιστικού &
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής- Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., για το οικονομικό έτος 2019, στον ΚΑΔ-
15.6474.03 (Δαπάνες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης) ύψους 880,00 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: 

1. Την εξειδίκευση της ανωτέρω πίστωσης.
2. Τη διάθεση της ανωτέρω πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.03
3. Την έγκριση της ανωτέρω Τεχνικής Περιγραφής.

ΑΔΑ: 6ΥΝΥΟΛΘΒ-Β7Τ



 
Η Συντάξασα υπάλληλος

Χριστίνα Κυριαζή
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Η Αν. Προϊσταμένη Αθλητισμού

Αθανασία Ρουμανά
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

 Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Νικόλαος Κανιώρης
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

 
Επί δεκαπέντε παρευρισκομένων μελών, οι κ.κ. Νικολακοπούλου Βασιλική, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας και

Αναγνωστόπουλος Κων/νος (αναπλ.),  δήλωσαν ότι απέχουν της ψηφοφορίας και επί των καταμετρούμενων ψήφων
δώδεκα  (12) θετικές ψήφοι. 

                
                               

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ύψους  250,00 €, στον ΚΑΔ- 15.6474.03 (Δαπάνες ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης), για την πραγματοποίηση αθλητικής εκδήλωσης “Αγώνες Δρόμου Μικρών Παιδιών”, 
στο πλαίσιο του 37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας, στις 10/11/2019 και σύμφωνα με την Τεχνική 
περιγραφή της υπηρεσίας, όπως ακριβώς αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  91 / 2019.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
           Παπασπύρος Σπυρίδων                                Γουργούλης Κωνσταντίνος, Βλαχογιάννη Μαρία,  Κωβαίος Γεώργιος
                                                                                      Γουργούλης Ιωάννης, Δερματάς Ιωάννης, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, 
                                                                                      Μάλαμας Αλέξανδρος, Νικολακοπούλου Βασιλική, Κανιώρης Νικόλαος,                
                                                                                      Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), 
                                                                                      Αναγνωστόπουλος Κων/νος (αναπλ.), Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.),
                                                                                      Θανόπουλος Αθανάσιος (αναπλ.)
                                                                                   
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                 
                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
           Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

           το αρχείο μας.
           Αγία Παρασκευή.............................................   

                                     Η Γραμματέας

                                Μπακιρτζή Καλλιόπη  

ΑΔΑ: 6ΥΝΥΟΛΘΒ-Β7Τ
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