
 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  14.05.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 496  -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 16 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 38 /2021              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  13/05/2021,  ημέρα  της  εβδομάδας  Πέμπτη  και  ώρα  18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με
αρ. πρ.:  455 /07.05.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που
επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν.4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τεύχος Α΄)

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντες  - 12 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                         Γουργούλης Κων/νος                           

                  Βλαχογιάννη Μαρία                                                              Δερματάς Ιωάννης  

                  Κωβαίος Γεώργιος                                                                Βρατσίδα Ευτέρπη                              

                  Νικολακοπούλου Βασιλική                                 

                  Μάλαμας Αλέξανδρος                                                                                                                          

                  Δάρρας Γεώργιος

                  Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                                             

                  Aθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                                 

                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     

                  Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)

                  Παπακώστας Μάριος (αναπλ.)

                  Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)  

                               

                                                           ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
Πριν την ψήφιση επί του 1ου θέματος Η.Δ. προσήλθαν οι κ.κ. Βρατσίδα Ευτέρπη και Δερματάς Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ.Δημητρίου Δημήτριος (αναπλ.) χωρίς δικαίωμα ψήφου.

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 ποσού 1.488,00€

στον ΚΑΔ 00.6431.04 για την
επικοινωνιακή προώθηση στον

ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο του 

1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού του ΠΑΟΔΑΠ
με τίτλο “Χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά!”

ΑΔΑ: 9ΞΞΒΟΛΘΒ-ΠΝΕ



Επί του 4ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: “Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 1.488,00 € στον ΚΑΔ-00.6431.04, για την ηλεκτρονική και έντυπη

διαφήμιση του 1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. με τίτλο “Χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά”

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:  00.6431.04

(Επικοινωνιακή Προώθηση  του 1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού Π.Α.Ο.Δ.Α.Π..σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο),

ύψους  χιλίων  τετρακοσίων  ογδόντα  οκτώ ευρώ(1.488,00  €),συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%,  για  την

επικοινωνιακή  προώθηση  και  προβολή  σε  ηλεκτρονικό  και  έντυπο  τύπο, του  1ου Φεστιβάλ  Πολιτισμού

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π 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. 484/13-5-2021Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας του Οργανισμού,

2) Το Πρωτογενές Αίτημα της Υπηρεσίας με ΑΔΑΜ: 21REQ008599950,

εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Η δαπάνη που απαιτείται  για την κάλυψη της παροχής υπηρεσιών για  την ηλεκτρονική και  έντυπη

διαφήμιση, του  1ου Φεστιβάλ  Πολιτισμού  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π..,  συνολικά  ανέρχεται  στο  ποσό  των 1.488,00  €,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%, υπάρχει  δε  διαθέσιμη  πίστωση  στον  ΚΑΔ:  00.6431.04 (Επικοινωνιακή

Προώθηση Προγραμμάτων σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο), ύψους 3.000,00 ευρώ, 

Το  συγκεκριμένο  φεστιβάλ  είναι  η  έναρξη  των  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  κατά  τη  θερινή  περίοδο  και

απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους κατοίκους και δημότες της Αγίας Παρασκευής, αλλά και στις ευρύτερες

περιοχές  της  Αττικής  και  πρόκειται  να  πραγματοποιηθεί  από 25 έως  και  30 Ιουνίου 2021,  στην Κεντρική

Πλατεία της Αγίας Παρασκευής καθώς και σε ανοικτούς πολιτιστικούς χώρους του Δήμου.  

Φυσικά λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικράτησαν κατα το προηγούμενο διάστημα λόγω της

πανδημίας του covid-19,  κατά την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων θα τηρηθούν όλα τα απαιραίτητα μέτρα

προφύλαξης και ασφάλειας της υγείας των πολιτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της πολιτείας.

Πιο συγκεριμένα το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

2 ΣΥΝΑΥΛΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΩΔΕΙΟΥ  &  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΩΔΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ “ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΖΩΗ”

26 ΙΟΥΝΙΟΥ

3 ΛΑΪΚΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ “ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
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4 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ” 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV: 79341000-6 (Υπηρεσίες Διαφήμισης)

ΟΜΑΔΑ 1

Προβολή σε έντυπο τύπο

Καταχώρηση οκτώ σελίδων (8) έντυπου φυλλαδίου το οποίο αφορά το 1ο Φεστιβάλ Πολιτισμού

του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π, σε δυο ευρείας αποδοχής τοπικές εφημερίδες προβολής και ενημέρωσης της Αγίας

Παρασκευής, οι οποίες διανέμονται δωρεάν κάθε μήνα στην Αγία Παρασκευή .

ΔΙΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Θα τοποθετηθεί έγχρωμη σε μια εσωτερική δεξιά σελίδα , με καθαρή διάσταση σελίδας ΠΛΑΤΟΣ=

26,50 εκ. Χ ΥΨΟΣ= 33,00 εκ. 

Οι  σελίδες  του  φυλλαδίου  που  θα  καταχωρηθούν,  θα  πρέπει  να  ανακατασκευαστούν

προκειμένου να προσαρμοστούν όσον το δυνατόν καλύτερα στις  διαστάσεις  της  μακέτας.  Όλα τα

λεκτικά και το 90% των φωτογραφιών θα συμπεριληφθούν στη μακέτα.

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ
πλέον

Φ.Π.Α.

1 Καταχώρηση  έως  20  Ιουνίου  μιας  έγχρωμης
εσωτερικής δεξιάς σελίδας , (καθαρή διάσταση σελίδας
26,50 εκ. Χ 33 εκ.,)

2
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Χ 150,00 € 
300,00 €

Φ.Π.Α.24%: 72,00 €

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 372,00 €

ΟΜΑΔΑ 2

Προβολή σε ηλεκτρονικό τύπο

Διάθεση διαφημιστικού χώρου & χρόνου σε ιστοσελίδα για την προβολή του 1ο Φεστιβάλ Πολιτισμού

του Οργανισμού, με τίτλο “Χαίρε ω Χαίρε Ελευθερία”. 
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 Η προβολή/ διαφήμιση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων με θεματολογία της

Αγίας Παρασκευής

 Δημιουργία ηλεκτρονικού banner από τον ανάδοχο

 Διασύνδεση με αναλυτική ανακοίνωση ή δελτίο τύπου 

 Ένα τουλάχιστον άρθρο εντος του μηνός για την προβολή του φεστιβάλ. 

Διάσταση ηλεκτρονικού   banner: 

Πλευρική στήλη: 

Πλάτος  300  pixels Χ 395  pixels ύψος  (μπορεί  να τοποθετηθεί  μπροστά και  σε  όποιο  σημείο  της

πλαϊνής στήλης)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
πλέον

Φ.Π.Α.

1 Διαφήμιση/ προβολή  του1ου Φεστιβάλ
Πολιτισμού  σε  ηλεκτρονική
ιστοσελίδα   με  αποκλειστική
θεματολογία  της  Αγίας  Παρασκευής
έως τέλος Ιουνίου 

2

(ιστοσελίδες)

300,00 € 600,00 €

2 Διαφήμιση/ προβολή  του1ου Φεστιβάλ
Πολιτισμού  σε  ηλεκτρονική
ιστοσελίδα  που  στη  θεματολογία  της
συμπ/ται  και  η  Αγία  Παρασκευή  έως
τέλος Ιουνίου

1

(ιστοσελίδες)

300,00 € 300,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 900,00 €

Φ.Π.Α.24%: 216,00 €

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 1.116,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 + ΟΜΑΔΑΣ 2 =
(300,00 €+ 72,00 € Φ.Π.Α. 24% ) 372,00 € + (900,00 € + 216,00 € Φ.Π.Α. 24% )1.116,00 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 + ΟΜΑΔΑΣ 2 =

(372,00 € + 1.116,00  € Φ.Π.Α. 24%) 1.488,00 € 
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ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ενδεικτικός προϋπολογισμός   :

Το κόστος  για  την  εκτέλεση των ανωτέρω παρεχόμενων  υπηρεσιών,  δεν  μπορεί  να  ξεπεράσει  το

συνολικών ποσό των   1.488,00     €   και για τις δύο ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού

24%, στον ΚΑΔ-00.6431.04.

Ύπαρξη     πιστώσεων     :

Για την παροχή των υπηρεσιών υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Πολιτιστικού &

Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής- Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., για το οικονομικό έτος 2021, στον

ΚΑΔ-00.6431.04 (Επικοινωνιακή Προώθηση Προγραμμάτων σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο), ύψους

3.000,00ευρώ. 

Θεσμικό     Πλαίσιο     που     διέπει     την     προμήθεια     :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

4. Το άρθρο 66 και 68 του Ν.4013/11.

5. Το άρθρο 11  του Ν.4270/14.

6. Το άρθρο 158 του Ν.3463/06.

7. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2021.

Φορέας     χρηματοδότησης     :

Η δαπάνη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών θα καλυφθεί από ίδιους πόρους

Δικαίωμα     συμμετοχής   –   κριτήρια     επιλογής     αναδόχου     :

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την

κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.

Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  :  (π.χ.  :  όλοι  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες,  εταιρείες  ή/και  οι  ενώσεις

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο που διαθέτουν πιστοποίηση ποιότητας

στην παραγωγή αντίστοιχων παρεχόμενων υπηρεσιών κ.α.)  

Τρόπος     εκτέλεσης     της   υπηρεσίας   :

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

ΑΔΑ: 9ΞΞΒΟΛΘΒ-ΠΝΕ



Για την ΟΜΑΔΑ 1: Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να είναι για ολόκληρη την ποσότητα της

ζητούμενης προς παροχή υπηρεσίας. 

Για την ΟΜΑΔΑ 2: Οι υποβαλλόμενες προσφορές μπορεί να είναι τμηματικά των ζητούμενων προς παροχή 

υπηρεσιών ή και για το σύνολο τους. 

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορές για περισσότερες από μία ομάδα ή υπηρεσίες.

Έγκριση     Αποτελέσματος   –   Ανακοίνωση     Κατακύρωσης:

1. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος μετά από προηγούμενη γνώμη του

αρμόδιου για αξιολόγηση οργάνου σύμφωνα με τα όσα ορίζει το αρθρ 118 του Ν. 4412/16 

2. Στον  προμηθευτή  στον  οποίο  θα  ανατεθεί  η  υπηρεσία  θα  αποσταλεί  σχετική  επιστολή

αναθέσεως.

Χρόνος     Παράδοσης   –   Τρόπος     πληρωμής:

Η εκτέλεση θα γίνεται για ολόκληρο το διάστημα καταχωρήσεως (έντυπη ή ηλεκτρονική) της κάθε

υπηρεσίας, κατόπιν έγγραφων εντολών του νομικού προσώπου.

Η πληρωμή  της  αξίας  των  υπηρεσιών  θα  γίνει  μετά  την  έκδοση  από  τον  ανάδοχο  των  νόμιμων

φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων) και την έκδοση

χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του οργανισμού,  ενώ δεν θα υπερβεί  τις  τριάντα (30)

ημέρες. 

Τόπος     Παράδοσης:

Η  παράδοση  (έντυπα  εφημερίδων  και  αντίγραφο  χώρου  ιστοσελίδας)  θα  γίνεται  στην  έδρα  του

Οργανισμού.

Παραλαβή   Υπηρεσιών:  Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών,  θα

πραγματοποιηθεί  από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών,  που έχει  οριστεί σύμφωνα  με

σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. 

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 των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών για

την ηλεκτρονική και έντυπη διαφήμιση του 1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., με τίτλο “Χαίρε, ω χαίρε

ελευθεριά!”, εισηγούμαστε προς το σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου την εξειδίκευση της πίστωσης και την
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έγκριση της δαπάνης   1.488,00   € στον    ΚΑΔ: 00.6431.04 (Επικοινωνιακή Προώθηση Προγραμμάτων σε

ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο), για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση. 

Η συντάξασα

Αν. Προϊσταμένη Αθλητισμού

Ο Αν.Προιστάμενος 
Διοικητικού - Οικονομικών

Ο Αν. Προϊστάμενος Διοίκησης

Χριστίνα Κυριαζή

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Παρασκευάς Παρασκευόπουλος 
ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Νικόλαος Κανιώρης

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού  ύψους 1.488,00 € στον ΚΑΔ-00.6431.04, με τίτλο 
“Επικοινωνιακή προώθηση στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο” του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2021, για την ηλεκτρονική και έντυπη διαφήμιση του 1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. με τίτλο 
“Χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά”, όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 38 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                         Παπασπύρος Σπύρος                    Δερματάς Ιωάννης, Βλαχογιάννη Μαρία, Κωβαίος Γεώργιος,
                                                                                  Βρατσίδα Ευτέρπη,  Νικολακοπούλου Βασιλική, Δάρρας Γεώργιος,
                                                                                  Μάλαμας Αλέξανδρος, Κανιώρης Νικόλαος,
                                                                                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                      
                                                                                  Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.), Παπακώστας Μάριος (αναπλ.)
                                                                                  Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)
                 
                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

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

                                              Η Γραμματέας                                         

                                        Μπακιρτζή Καλλιόπη                        

ΑΔΑ: 9ΞΞΒΟΛΘΒ-ΠΝΕ
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