
 

                                                 
                                                         
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  09. 09.2020

                                                   Αρ.πρωτ.: -  1517 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 18 /2020 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 73 /2020              

   

Στην Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την 07/09/2020,  ημέρα  της  εβδομάδας  Δευτέρα  και  ώρα 17:00,
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  ύστερα  από  την  με  αρ.  πρ.:  1463/
03.09.2020 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  - 10 -  αρχίζει η συνεδρίαση:

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                           Δερματάς Ιωάννης   

                  Γουργούλης Κων/νος                                                               Χίρτογλου Δημήτριος

                  Βλαχογιάννη Μαρία                                                                 Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία 

                  Κωβαίος Γεώργιος                                                                   Δάρρας Γεώργιος   

                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                                                  Μάλαμας Αλέξανδρος             

                  Νικολακοπούλου Βασιλική                                                     

                  Διακογιάννης Πέτρος                                                              

                  Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                      

                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)

                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (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

1.468,16€ στον ΚΑΔ 15.7135.05 για
την προμήθεια σταθερού αθλητικού

εξοπλισμού αντισφαίρισης”

ΑΔΑ: Ψ7Π9ΟΛΘΒ-ΘΟΦ



                                                                                                                                                                                           

                                              ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

 Πριν την έναρξη της συζήτησης επί του 1ου θέματος Η.Δ., προσήλθε ο κος Δερματάς Ιωάννης.

 Στην συνεδρίαση παρίσταται, ο επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” κ.Γκιζιώτης Ανδρέας.

 Επί του 5ου Θέματος Η.Δ.

Θέμα:  Εισήγηση  για  την  εξειδίκευση  πίστωσης  ύψους 1.468,16  €,  στον  ΚΑΔ-15.7135.05

(Προμήθεια  σταθερού  αθλητικού  εξοπλισμού), για  την  προμήθεια   σταθερού  αθλητικού

εξοπλισμού αντισφαίρισης».

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

1.468,16 €, στον Κ.Α.Δ.:  15.7135.05 (Προμήθεια σταθερού αθλητικού εξοπλισμού),  ο οποίος είναι

που είναι αναγκαίος για τη λειτουργία των δύο εξωτερικών γηπέδων αντισφαίρισης που βρίσκονται

στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγίας Παρασκευής (τέρμα οδού Νότου). 

Πιο  συγκεκριμένα  στα  εν  λόγω  γήπεδα  αντισφαίρισης,  στα  οποία  προσφάτως

πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης δαπέδου καθώς και περιφράξεως του περιβάλλοντα χώρου

τους, διαπιστώθηκαν φθορές στα φιλέ καθώς και στους μηχανισμούς των κολώνων στηρίξεως τους,

με συνέπεια να καθίστανται δυσλειτουργικά τα γήπεδα κατά τη χρήση τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η χρήση των γηπέδων γίνεται απο παιδιά και ενήλικες οι οποιοι είναι

κάτοικοι  ή  δημότες  της  Αγίας  Παρασκευής,  όπου  μεγάλο  ποσοστό  εξ'  αυτών  συμμετέχουν  στα

προγράμματα αντισφαίρισης του Οργανισμού μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του  N.4412/16, προκειμένου να καλυφθούν οι

ανάγκες που προκύπτουν για την προαναφερόμενη προμήθεια και σύμφωνα με 

1) Την υπ’ αριθμ. 24/3-9-2020 Τεχνική Μελέτη του Οργανισμού,

2) Το 20REQ007262111/ 3-9-2020 Πρωτογενές Αίτημα της Υπηρεσίας,

εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Η συνολική δαπάνη που απαιτείται για την κάλυψη  της  προμήθειας  σταθερού  αθλητικού

εξοπλισμού αντισφαίρισης, είναι  1.468,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, έχει δεσμευτεί στoν

ΚΑΔ-15.7135.05 (Προμήθεια σταθερού αθλητικού εξοπλισμού), του εκτελούμενου προϋπολογισμού

του οικονομικού έτους 2020 του νομικού προσώπου.

ΑΔΑ: Ψ7Π9ΟΛΘΒ-ΘΟΦ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Μετά από διερεύνηση των αναγκών για την ομαλή λειτουργία των δύο γηπέδων αντισφαίρισης της

οδού Νότου, σε προμήθεια σταθερού αθλητικού εξοπλισμού και την επεξεργασία αυτών, καταλήξαμε

στα ακόλουθα: 

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΙΔΟΥΣ

CPV:37400000-2 
(Αθλητικά είδη & εξοπλισμός)

ΠΟΣΌΤΗΤΑΜΟΝΆΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΔΙΧΩΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

1 ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ ΦΙΛΕ 2 ΖΕΥΓΟΣ 290,00 € 580,00 €

2 ΔΙΧΤΥ (ΦΙΛΕ) 2 ΤΜΧ 180,00 € 360,00 €

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΙΛΕ 4 ΤΜΧ 21,00 € 84,00 €

4
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΜΑΞΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 
ΓΗΠΕΔΟΥ

1 ΤΜΧ 160,00 € 160,00 €

ΠΟΣΟ (πλέον Φ.Π.Α.) 1.184,00 €

ΦΠΑ 24% 284,16 €

ΣΎΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΏ ΜΕ 
Φ.Π.Α :

1.468,16 €

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  ν.3463/06  «Νέος  Δημοτικός  και
Κοινοτικός Κώδικας», οι διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών» , τις σχετικές διατάξεις του ν.4555/2018.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

 Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,

 Το Τιμολόγιο της Μελέτης της Υπηρεσίας,

 Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,

 Η Τεχνική Έκθεση της Μελέτης της Υπηρεσίας,

 Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης της Υπηρεσίας

   Ύπαρξη     πιστώσεων     :
Για  την  παροχή  της  εν  λόγω  προμήθειας  υπάρχει  διαθέσιμη  πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του
Πολιτιστικού  &  Αθλητικού  Οργανισμού  Δήμου  Αγίας  Παρασκευής-  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,  για  το
οικονομικό  έτος  2020,  ΚΑΔ-15.7135.05  (Προμήθεια  σταθερού  αθλητικού  εξοπλισμού),  ύψους
4.000,00 €. 

ΑΔΑ: Ψ7Π9ΟΛΘΒ-ΘΟΦ



 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Οι οικονομικές  προσφορές θα υποβάλλονται  στη γραμματεία του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (τέρμα της οδού
Νότου), σε δύο (2) αντίτυπα (στο πρώτο αναγράφεται η λέξη «πρωτότυπο» και στο δεύτερο η λέξη
«αντίγραφο»),  μέσα  σε  φάκελο  με  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  τον  τίτλο  της
προμήθειας  και  τα  πλήρη  στοιχεία  του  προσφερόμενου.  Οι  ενδιαφερόμενοι  υποχρεούνται  να
υποβάλλουν  προσφορά  για  το  σύνολο  των  ειδών  καθώς  και  των  ποσοτήτων  τους.  Το  κριτήριο
κατακύρωσης  είναι  η  συνολικά  χαμηλότερη σε  ευρώ προσφορά,  η  οποία  θα  προκύπτει  από την
εφαρμογή του υψηλότερου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραια τιμή, χωρίς δεκαδικά ψηφία, επί
του προϋπολογισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ
Στη συνολική  τιμή της  προμήθειας,  εννοείται  ότι  περιλαμβάνονται  όλες  γενικά  οι  κρατήσεις  και
δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας.

Οι τιμές μονάδος, που προκύπτουν από το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς του Αναδόχου 
είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για 
κανένα λόγο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ     
Η προμήθεια θα εκτελείται ανάλογα με τις εντολές του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και σύμφωνα με τη μελέτη,
αλλά  μέσα  στην  προβλεπόμενη  συνολικά  προθεσμία.  Ο  τόπος  παράδοσης  θα  ορίζεται  από  τον
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  
Σε περίπτωση καθυστερήσεως προμήθειας επιβάλλονται στον Ανάδοχο, κυρώσεις σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
Η προθεσμία εκτελέσεως ορίζεται έως τις 30/9/2020. Μετά την οριζόμενη προθεσμία επιβάλλονται οι
νόμιμες κυρώσεις.
Η παράδοση θα γίνει εφάπαξ κατόπιν έγγραφων εντολών του νομικού προσώπου έως την προθεσμία
εκτελέσεως της παρούσας προμήθειας. 
Η πληρωμή της  αξίας των αγαθών θα γίνει  μετά την έκδοση από τον προμηθευτή  των νόμιμων
φορολογικών  στοιχείων  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  κώδικα  βιβλίων  και  στοιχείων)  και  την
έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  από  το  λογιστήριο  του  οργανισμού,  ενώ  δεν  θα  υπερβαίνει  τις
τριάντα (30) ημέρες. 

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 
Η προμήθεια  θα ελέγχεται  από την αρμόδια κατά νόμο Επιτροπή.  Ο Ανάδοχος,  υποχρεούται  να
παρέχει εκ νέου τις προμήθειες,  χωρίς επιπλέον αποζημίωση, σε περίπτωση μη ορθής ή ελλιπούς
προμήθειας.  Σε  περίπτωση  δυστροπίας  του  Αναδόχου  σε  συμμόρφωση  των  υποδείξεων  ο
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. δικαιούται να προβεί από μόνος του στην προμήθεια εις βάρος του Αναδόχου.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Η μεταφορά των υλικών της προμήθειας, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

ΑΔΑ: Ψ7Π9ΟΛΘΒ-ΘΟΦ



Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Ο  ανάδοχος  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  βαρύνεται  με  όλους  τους  φόρους,  τέλη  και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης,  πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το νομικό
πρόσωπο.

Με βάσει τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προμήθειας σταθερού αθλητικού

εξοπλισμού  αντισφαίρισης,  εισηγούμαστε  προς  το  σώμα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  την

εξειδίκευση της πίστωσης ύψους 1.468,16 €, στον ΚΑΔ-15.7135.05 (Προμήθεια σταθερού αθλητικού

εξοπλισμού), για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση. 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Αν. Προϊσταμένη Αθλητισμού

 

Ο Αν. Προϊσταμένος 
Διοικητικού - Οικονομικού

Ο Αν. Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης

ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΝΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                                                            

 Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,

                           

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ύψους 1.468,16€ στον ΚΑΔ 15.7135.05 (με τίτλο
“Προμήθεια σταθερού αθλητικού εξοπλισμού”) για την προμήθεια σταθερού αθλητικού

εξοπλισμού αντισφαίρισης, όπως αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 73 /2020.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
      Παπασπύρος Σπυρίδων                          Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Βλαχογιάννη Μαρία, 

                                               Κωβαίος Γεώργιος, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας,
                                                Νικολακοπούλου Βασιλική, Διακογιάννης Πέτρος,

                                                              Κανιώρης Νικόλαος, Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)  
                                                                                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                                                

 
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                 Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                 το αρχείο μας.

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

                                      Η Γραμματέας

                                 Μπακιρτζή Καλλιόπη   

ΑΔΑ: Ψ7Π9ΟΛΘΒ-ΘΟΦ
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