
                                                                 

                                                 
                                                         
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  26. 10.2020

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1857 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 25 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 109 /2020              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  22/10/2020,  ημέρα  της  εβδομάδας  Πέμπτη  και  ώρα  17:30,
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  ύστερα  από  την  με  αρ.  πρ.:  1808
/16.10.2020 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,
Ν.3852/2010, Ν.4555/2018.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντες  - 12 -  αρχίζει η συνεδρίαση:

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                            Χίρτογλου Δημήτριος

                  Γουργούλης Κων/νος                                                                Δάρρας Γεώργιος

                  Δερματάς Ιωάννης                                                                    Μάλαμας Αλέξανδρος

                  Κωβαίος Γεώργιος 

                  Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία                                                

                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας 

                  Νικολακοπούλου Βασιλική                                                     

                  Διακογιάννης Πέτρος                                                                                                                                    

                  Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                                                      

                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)

                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)          

                  Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.)   

                                              ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Πριν την ψήφιση επί του 4ου θέματος Η.Δ. αποχώρησε ο κος Κανιώρης Νικόλαος

2.  Μετά την ψήφιση επί του 4ου θέματος Η.Δ., αποχώρησε ο κ.Γουργούλης Κων/νος.

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 για υπηρεσίες
χορδίσματος και καθαρισμού πιάνων

του Δημοτικού Ωδείου καθώς και
μεταφορά δύο εξ΄αυτών”
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3. Κατά την έναρξη συζήτησης επί του 2ου θέματος Η.Δ. και έως την συζήτηση επί του 4ου θέματος Η.Δ. παρευρίσκεται στην
συνεδρίαση ο επικεφαλής της παράταξης “ΝΕΑ ΑΡΧΗ” κ.Οικονόμου Γεώργιος.

                                                                    Επί του 3ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την εξειδίκευση πίστωσης ύψους 818,40 € στον ΚΑΔ-15.6471.37, για την παροχή
υπηρεσιών χορδίσματος και καθαρισμού των πιάνων του Δημοτικού Ωδείου  καθώς και τη μεταφορά
δύο εξ' αυτών.

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 στον ΚΑΔ: 15.6471.37
(Έξοδα Ωδείου), ύψους οχτακοσίων δέκα οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτών -818,40 €- συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%,  για την παροχή υπηρεσιών για το χόρδισμα και τον καθαρισμό των πιάνων του Δημοτικού
Ωδείου  καθώς και τη μεταφορά δύο πιάνων.

Επιπρόσθετα λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του N.4412/16, προκειμένου να καλυφθούν
οι ανάγκες που προκύπτουν για την εν λόγω προώθηση και προβολή και σύμφωνα με 

1) Την υπ΄αριθμ.πρωτ. 1747/9-10-2020 Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας του Οργανισμού,

2) Το 1748/ 09-10-2020 Πρωτογενές Αίτημα της Υπηρεσίας, εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη της  παροχής  υπηρεσιών  για  την παροχή υπηρεσιών
χορδίσματος  και  καθαρισμού  των  πιάνων  του  Δημοτικού  Ωδείου   καθώς  και  τη  μεταφορά  δύο  πιάνων,
συνολικά ανέρχονται  στο ποσό των 818,40  €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, υπάρχει  δε διαθέσιμη
πίστωση στον ΚΑΔ: 15.6471.37 (Έξοδα Ωδείου), ύψους 1.500,00 €. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV: 98396000-5 (Υπηρεσίες κουρδίσματος μουσικών οργάνων)

Συγκεκριμένα αφορά το χόρδισμα και τον καθαρισμό των πιάνων του Δημοτικού Ωδείου (έξι όρθιων
πιάνων και ενός πιάνου με ουρά) καθώς και τη μεταφορά ενός πιάνου (όρθιου) και ενός ηλεκτρικού πιάνου
από το χώρο του Δημοτικού Ωδείου σε αίθουσα του Οργανισμού στην οδό Ανδρούτσου 1 και Επτανήσου.

Λόγω της χρήσης των πιάνων (γίνονται καθημερινά μαθήματα πιάνου στο Ωδείο) επιβάλλεται το χόρδισμα και

η συντήρηση τους, τουλάχιστον μια φορά ανά έτος. Η τελευταία συντήρηση και χόρδισμα των πιάνων του

Ωδείου, πραγματοποιήθηκε πριν από 3 έτη. 

Επίσης  λόγω  των  πρόσφατων  εργασιών  συντήρησης  και  επισκευής  του  κτηρίου  του  Δημοτικού

Ωδείου,  τα  πιάνα  μεταφέρθηκαν  με  συνέπεια  απώλεια  του  χορδίσματος  τους  και  επιπρόσθετα  εισχώρησε

σκόνη στο εσωτερικό τους, γεγονός που δυσχεραίνει την ορθή χρήση τους. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη η παροχή υπηρεσίας χορδίσματος και καθαρισμού των

προαναφερόμενων μουσικών οργάνων, για την έναρξη των νέων μαθημάτων έτους 2020-2021. 

Επιπρόσθετα η παροχή υπηρεσίας μεταφοράς των δύο πιάνων (ενός όρθιου και ενός ηλεκτρικού) από

το χώρο του Δημοτικού Ωδείου (Λάδωνος & Μπουμπουλίνας) σε αίθουσα νέου παραρτήματος του στην Οδό
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Ανδρούτσου 1 & Επτανήσου, κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και για

την τήρηση των μέτρων προστασίας έναντι του COVID-19. 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Α/Α Περιγραφή Κόστος ανά μονάδα Ποσότητα Σύνολο
1 Χόρδισμα πιάνων 60,00 € 7 420,00 €

2 Καθαρισμός πιάνου με ουρά 20,00 € 1 20,00 €

3 Μεταφορά όρθιου πιάνου 185,00 € 1 185,00 €

4 Μεταφορά ηλεκτρικού πιάνου 35,00 € 1 35,00 €

Σύνολο 660,00 €
ΦΠΑ 158,40 € 
Σύνολο 818,40 €

Όλες  οι  σχετικές  λεπτομέρειες  που  αφορούν  τις  ειδικές  και  γενικές  υποχρεώσεις  των  άνω   υπηρεσιών,
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.  1747/9-10-2020 Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας του Οργανισμού.

Με βάσει τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των άνω υπηρεσιών για το χόρδισμα και τον
καθαρισμό των πιάνων του Δημοτικού Ωδείου ( έξι όρθιων πιάνων και ενός πιάνου με ουρά) καθώς και τη
μεταφορά ενός πιάνου (όρθιου) και ενός ηλεκτρικού πιάνου από το χώρο του Δημοτικού Ωδείου σε αίθουσα
του  Οργανισμού  στην  οδό  Ανδρούτσου  1  και  Επτανήσου, εισηγούμαστε  προς  το  σώμα  του  Διοικητικού
Συμβουλίου την εξειδίκευση της πίστωσης και  την έγκριση της δαπάνης 818,40 €,  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%, υπάρχει δε διαθέσιμη πίστωση στον ΚΑΔ: 15.6471.37 (Έξοδα Ωδείου),  για τους λόγους που
αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση. 

Η συντάξασα Ο Αν.Προιστάμενος 
Διοικητικού - Οικονομι-

κών

Ο Αν. Προϊστάμενος
Διοίκησης

Γεωργία Μανέλα

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Παρασκευάς Παρα-
σκευόπουλος 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Νικόλαος Κανιώρης

ΠΕ Φυσικής Αγωγής
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα 
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Εγκρίνει την  εξειδίκευση της πίστωσης και την έγκριση της δαπάνης 818,40 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, στον ΚΑΔ: 15.6471.37 (Έξοδα Ωδείου), για το χόρδισμα και τον
καθαρισμό των πιάνων του Δημοτικού Ωδείου ( έξι όρθιων πιάνων και ενός πιάνου με ουρά) καθώς 
και τη μεταφορά ενός πιάνου (όρθιου) και ενός ηλεκτρικού πιάνου από το χώρο του Δημοτικού 
Ωδείου  σε αίθουσα του Οργανισμού στην οδό Ανδρούτσου 1 και Επτανήσου, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση. 

   

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 109 /2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                               Παπασπύρος Σπύρος                       Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Κωβαίος Γεώργιος,                              
                                                                                        Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, 
                                                                                        Νικολακοπούλου Βασιλική, Διακογιάννης Πέτρος, Κανιώρης Νικόλαος,  
                                                                                        Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)
                                                                                        Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.)
 

 
                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
                                      Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                                      το αρχείο μας.

                                      Αγία Παρασκευή.............................................   

                                                             Η Γραμματέας

                                                

                                                        Μπακιρτζή Καλλιόπη   
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