
 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  14.05.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 498  -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

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

Αριθ. Απόφασης: 39 /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 ύψους

1.612,00€ στον ΚΑΔ 15.6471.01 για την
έντυπη διαφημιστική προβολή του 

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

ΑΔΑ: ΨΛΒΛΟΛΘΒ-ΗΣΜ



Επί του 5ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την εξειδίκευση πίστωσης ύψους 1.612,00€, στον ΚΑΔ- 15.6471.01 (με τίτλο

“Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά”), για την έντυπη διαφημιστική προβολή του 1ου

Φεστιβάλ Πολιτισμού του ΠΑΟΔΑΠ, 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: 15.6471.01 (με

τίτλο  “Έξοδα  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων  γενικά”),  ύψους χιλίων  εξακοσίων  δώδεκα  ευρώ  (1.612,00

€),συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σχετικά με την προμήθεια  διαφημιστικού φυλλαδίου για την προβολή

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

πραγματοποιηθεί  από 25 έως και  30 Ιουνίου 2021,  στην Κεντρική Πλατεία της  Αγίας  Παρασκευής και  σε

ανοικτούς πολιτιστικούς χώρους του Δήμου. 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. 486/13-5-2021Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας του Οργανισμού,

2) Το Πρωτογενές Αίτημα της Υπηρεσίας με ΑΔΑΜ: 21REQ008598247,

εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Η δαπάνη που απαιτείται για την κάλυψη της προμήθειαW διαφημιστικού φυλλαδίου  για την προβολή

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

ποσό των 1.612,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, υπάρχει δε διαθέσιμη πίστωση στον ΚΑΔ: 15.6471.01

(με τίτλο “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά”), ύψους 40.000,00 ευρώ, 

ΑΔΑ: ΨΛΒΛΟΛΘΒ-ΗΣΜ



Αναλυτικότερα 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

4 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ” 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV: 22820000-4 (Έντυπα)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΜΟΝΆΔΑ

ΠΡΟΥΠ/ΝΗ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ  

ΔΙΧΩΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΔΙΧΩΣ Φ.Π.Α.

1

Φυλλάδιο - έντυπο διαστάσεων 17Χ23 εκ., 8 σέλιδο,

έγχρωμο, διπλής όψεως, χαρτί 115 γρ.

για  το  1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού του ΠΑΟΔΑΠ, με

τίτλο “Χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά!

10000 ΤΜΧ 0,10 € 1.000,00 €

2
Διανομή  10.000  φυλλαδίων  στο  Δήμο  Αγίας

Παρασκευής (17Χ23 εκ., 8 σέλιδο)
1

ΥΠΗΡΕΣΙ

Α
300,00 € 300,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.300,00 €

ΦΠΑ 24% 312,00 €

ΣΎΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΏ ΜΕ Φ.Π.Α : 1.612,00 €

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ενδεικτικός προϋπολογισμός   :

Το κόστος για την παροχή της ανωτέρω προμήθειας, δεν μπορεί να ξεπεράσει το συνολικό ποσό των   1.612,00     €  ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 24%.

Ύπαρξη     πιστώσεων     :

Για  την  προμήθεια  του  φυλλαδίου, 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-

15.6471.01 (με τίτλο “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά”) ύψους 40.000,00 ευρώ.

ΑΔΑ: ΨΛΒΛΟΛΘΒ-ΗΣΜ



Ισχύουσες Διατάξεις :

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, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4605/2019

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας και υπηρεσιών κατά σειρά ισχύος είναι:

 Η Τεχνική Περιγραφή της προμήθειας

 Ο προϋπολογισμός της Τεχνικής Περιγραφής

 Η γενική και ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων

 Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,

 Το Τιμολόγιο της προμήθειας,

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, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της

Υπηρεσίας.

Τρόπος     εκτέλεσης     της   προμήθειας   :

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

Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να είναι για ολόκληρη την ποσότητα της ζητούμενης προμήθειας. 

Έγκριση     Αποτελέσματος   –   Ανακοίνωση     Κατακύρωσης:

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 

Στον προμηθευτή στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια θα αποσταλεί σχετική επιστολή αναθέσεως.

Χρόνος     Παράδοσης   –   Τρόπος     πληρωμής:

Η εκτέλεση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν έγγραφων εντολών του νομικού προσώπου.

Η πληρωμή της αξίας  της προμήθειας 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 και η διανομή των φυλλαδίων θα γίνεται κατόπιν εντολών του Οργανισμού.

ΑΔΑ: ΨΛΒΛΟΛΘΒ-ΗΣΜ



Παραλαβή   Προμήθειας: 

Η προμήθεια θα ελεγθεί από τις αρμόδιες κατά νόμο Επιτροπές. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να παρέχει εκ νέου

τις προμήθειες χωρίς επιπλέον αποζημίωση, σε περίπτωση μη ορθής ή ελλιπούς προμήθειας.Τα υλικά πρέπει να

είναι αρίστης ποιότητας/ προδιαγραφών.

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.

Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που

ισχύουν κατά την ημέρα της συμβάσεως, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το νομικό πρόσωπο.

Με βάσει τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της ανωτέρω προμήθειας  για την έντυπη

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

εισηγούμαστε προς το σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου την εξειδίκευση της πίστωσης και την έγκριση της

δαπάνης 1.612,00 € στον ΚΑΔ:ΚΑΔ: 15.6471.01 (με τίτλο “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά”), για

τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση. 

Αγία Παρασκευή, 13/5/2021

Η Αν. Προϊσταμένη Αθλητισμού

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

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 ποσού  ύψους 1.612,00 € στον ΚΑΔ-15.6471.01, με τίτλο “Έξοδα 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά” του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, για την έντυπη 
διαφημιστική προβολή του 1ου Φεστιβάλ Πολιτισμού Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. με τίτλο “Χαίρε, ω χαίρε 
ελευθεριά”, όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

ΑΔΑ: ΨΛΒΛΟΛΘΒ-ΗΣΜ



Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 39 /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: ΨΛΒΛΟΛΘΒ-ΗΣΜ
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