
 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή 14.06.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 846  -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 19 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 53 /2021              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  08/06/2021,  ημέρα  της  εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με
αρ.  πρ.:  777/04.06.2021 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  - 9 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                     Καψοκεφάλου ΄Εφη                                

                  Κωβαίος Γεώργιος                                                            Δερματάς Ιωάννης  

                  Βλαχογιάννη Μαρία                                                          Βρατσίδα Ευτέρπη  

                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                                           Νικολακοπούλου Βασιλική                     

                  Δάρρας Γεώργιος                                                              Μάλαμας Αλέξανδρος

                  Κουβόπουλος Ιωάννης (αναπλ.)                                       Κανιώρης Νικόλαος

                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.) 

                  Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)                                                                                                                   

                  Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)

                                                           

                                                           ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου θέματος Ε.Η.Δ. προσήλθε στην τηλεδιάσκεψη ο κος Μπουρλιάσκος 

Θεόδωρος (αναπλ.)

2. Κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος Η.Δ. προσήλθαν στην τηλεδιάσκεψη ο κ.Δερματάς Ιωάννης και η 

κ.Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.)

3. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ.Παπακώστας Μάριςο (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 πιστώσεων για διαφήμιση
στον ηλεκτρονικό τύπο του Δημοτικού

Θερινού Κινηματογράφου 

“Θανάσης Βέγγος”
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Επί του 6ου θέματος Η.Δ.

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

και έντυπη διαφήμιση της λειτουργίας του θερινού κιν/φου.”

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 Προγραμμάτων  σε  ηλεκτρονικό και  έντυπο τύπο),

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

την  ηλεκτρονική  και  έντυπη  διαφήμιση  της  λειτουργίας  του  θερινού  κινηματογράφου  που

διοργανώνει  πλεόν κατά  την  καλοκαιρινή  περίοδο,  στον  προαύλιο  χώρο  του  2ου  Γυμνασίου

Σχολείου Αγίας Παρασκευής. Πιο συγκεκριμένα αφορά την ενημέρωση κυρίως των κατοίκων και

δημοτών της Αγίας Παρασκευής, σχετικά με τη λειτουργία, την έναρξη καθώς και το πρόγραμμα του

θερινού κινηματογράφου που θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 12 Ιουλίου εως 29 Αυγούστου

2021, με δωρεάν παρακολούθηση προβολών.

Επιπρόσθετα  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  N.4412/16  όπως  αυτές

τροποποιήθηκαν απο τον Ν.4782/2021, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν για

την εν λόγω προώθηση και  προβολή και σύμφωνα με την  υπ΄αριθμ.πρωτ. 781/7-6-2021 Τεχνική

Περιγραφή της υπηρεσίας του Οργανισμού, εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη της παροχής υπηρεσιών για την ηλεκτρονική και

έντυπη διαφήμιση της λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου, συνολικά ανέρχονται 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

1.512,00 ευρώ, 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV: 79341000-6 (Υπηρεσίες Διαφήμισης)

ΟΜΑΔΑ 1

Προβολή σε έντυπο τύπο

Καταχώρηση δύο σελίδων  (2)  έντυπου  φυλλαδίου  το  οποίο  αφορά τη  λειτουργία  και  το

πρόγραμμα του  θερινού  κινηματογράφου,  σε  ευρείας  αποδοχής  τοπική  εφημερίδα  προβολής  και

ενημέρωσης της Αγίας Παρασκευής, η οποία διανέμεται δωρεάν κάθε μήνα.
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ΔΙΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΚΕΤΑΣ :

Θα  τοποθετηθεί  σε  ένα  σαλόνι,  ήτοι  δύο  (2)  εσωτερικές  έγχρωμες  αντικριστές  σελίδες

(αριστερή  και  δεξιά),  με  διάσταση  σελίδας  ΠΛΑΤΟΣ=  29  εκ.  Χ  ΥΨΟΣ=  36  εκ.  και  καθαρή

διάσταση μακέτας ΠΛΑΤΟΣ= 26,50 εκ. Χ ΥΨΟΣ= 33 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.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΗ:

Η εκτύπωση και διανομή του φύλλου, με ελάχιστο τιράζ 10.000τμχ.,  θα πραγματοποιηθεί

εντός του 1ου 10 ημέρου μηνός Ιουλίου - Αυγούστου 2021. Θα πρέπει να μοιραστεί σε κεντρικά

σημεία  της  Αγίας  Παρασκευής,  σταθμούς  μετρό  (Αγίας  Παρασκευής-  Χαλανδρίου –  Δουκίσσης

Πλακεντίας - Νομισματοκοπείου), καταστήματα, ιατρεία κλπ.

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

πλέον Φ.Π.Α.

1 Καταχώρηση  ενός  (1)  σαλονιού,  ήτοι  δύο  αντικριστών  εσωτερικών  έγχρωμων
σελίδων, στα φύλλα Ιουλίου- Αυγούστου

(καθαρή διάσταση σελίδας 26,50 εκ. Χ 33 εκ., η κάθε μία )

400,00 €

Φ.Π.Α.24%: 96,00 €

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 496,00 €

ΟΜΑΔΑ 2

Προβολή σε ηλεκτρονικό τύπο

Διάθεση διαφημιστικού χώρου & χρόνου σε ιστοσελίδα για την διαφήμιση και προβολή του θερινού

κινηματογράφου του Οργανισμού, για τη νέα περίοδο 2021.

4. Η προβολή/  διαφήμιση μπορεί  να  γίνει  μέσω ηλεκτρονικών  ιστοσελίδων με  θεματολογία

αποκλειστικά την Αγίας Παρασκευής

5. Δημιουργία ηλεκτρονικού banner από τον ανάδοχο

6. Διασύνδεση με αναλυτική ανακοίνωση ή δελτίου τύπου του θερινού κινηματογράφου
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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  προγραμμάτων  με
αποκλειστική  θεματολογία  την  Αγίας  Παρασκευής,
από 1 Ιουλίου έως και 29 Αυγούστου 2021.

2

(ιστοσελίδες)

400,00 € 800,00 €

Φ.Π.Α.24%: 192,00 €

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 992,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 + ΟΜΑΔΑΣ 2 =

(400,00 €+ 96,00 € Φ.Π.Α. 24% ) 496,00 € + (800,00 € + 192,00 € Φ.Π.Α. 24% ) 992,00 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 + ΟΜΑΔΑΣ 2 =

(1.200,00 € + 288,00 € Φ.Π.Α. 24%) 1.488,00 € 

Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες που αφορούν τις ειδικές και γενικές υποχρεώσεις των άνω

υπηρεσιών, αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.  πρωτ.:  781/7-6-2021 Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας

του Οργανισμού.

Με βάσει  τα ανωτέρω και  λαμβάνοντας  υπόψη την ανάγκη των άνω υπηρεσιών  για την

ηλεκτρονική και έντυπη διαφήμιση της λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου που διοργανώνει ο

Οργασνισμός  κατά  την  καλοκαιρινή  περίοδο, εισηγούμαστε  προς  το  σώμα  του  Διοικητικού

Συμβουλίου την εξειδίκευση της πίστωσης και την 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. 
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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 της πίστωσης και την έγκριση της δαπάνης 1.488,00 € στον ΚΑΔ:
00.6431.04 (Επικοινωνιακή Προώθηση Προγραμμάτων σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο), για την

ηλεκτρονική και έντυπη διαφήμιση της λειτουργίας του Θερινού κινηματογράφου που διοργανώνει ο
Οργανισμός κατά την καλοκαιρινή περίοδο, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 53 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                         Παπασπύρος Σπύρος                    Δερματάς Ιωάννης. Κωβαίος Γεώργιος, Βλαχογιάννη Μαρία, 
                                                                                   Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, Δάρρας Γεώργιος, 
                                                                                   Κουβόπουλος Ιωάννης (αναπλ.), Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.),                     
                                                                                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.),                              
                                                                                   Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.), Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)
 
                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

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

                                              Η Γραμματέας                                         

                                        Μπακιρτζή Καλλιόπη                        
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