
                                                                 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  19.07.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1168 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 22 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 61 /2021              

   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 16/07/2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00,
συνήλθε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο,  μέσω τηλεδιάσκεψης,
ύστερα από την με αρ. πρ.: 1144 / 14.07.2021 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                                                       Βρατσίδα Ευτέρπη                                

                 Γουργούλης Κων/νος                                                           Νικολακοπούλου Βασιλική 

                 Δερματάς Ιωάννης                                                               Μάλαμας Αλέξανδρος

                 Κωβαίος Γεώργιος                                                                                                                                

                 Παπασταθόπουλος Λεωνίδας 

                 Διακογιάννης Πέτρος

                 Δάρρας Γεώργιος                                                                                                                                  

                 Κανιώρης Νικόλαος

                 Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                                                                                                   

                 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     

                 Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.)

                 Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)                                        

  
                                                           ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

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

10.360,82€ στον ΚΑΔ-15.6261.01, για
την προμήθεια και τοποθέτηση

βινυλικού δαπέδου στην αίθουσα
γυμναστικής του Δημοτικού Αθλητικού

Κέντρου Αγίας Παρασκευής 

της οδού Νότου”

ΑΔΑ: ΩΥΕ7ΟΛΘΒ-ΕΨΝ



Επί του 2ου θέματος Η.Δ.

Θέμα: “Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 10.360,82 € στον ΚΑΔ-15.6261.01, για την προμήθεια και

τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου στην αίθουσα γυμναστικής του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου

Αγίας Παρασκευής της οδού Νότου.

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: 15.6261.01 (Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - με τυχόν προμήθειες), ύψους δέκα χιλιάδων

τριακοσίων εξήντα ευρώ και  ογδόντα δύο λεπτών  (10.360,82 €),  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

24%, για την  παροχή εργασιών που αφορούν  την προμήθεια και τοποθέτηση  βινυλικού δαπέδου

στην  αίθουσα  γυμναστικής  και  χορού,  που  βρίσκεται  κάτω  από  τις  κερκίδες  του  γηπέδου

ποδοσφαίρου, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγίας Παρασκευής, επί των οδών Αιγαίου Πελάγους

και Τέρμα οδού Νότου.

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

τις  προαναφερόμενες  υπηρεσίες και  σύμφωνα  με  την  υπ’  αρ.  πρωτ.  1061/5-7-2021  και  με  αρ.

62/2021 Τεχνική μελέτη του Τμήματος Έργων Υποδομής της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του

Δήμου  Αγίας  Παρασκευής,  καθώς  και  το  Πρωτογενές  αίτημα  με  ΑΔΑΜ:  21REQ008881038,

εισηγούμαστε ως ακολούθως:

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

τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου στην αίθουσα γυμναστικής  και  χορού, συνολικά ανέρχονται  στο

ποσό  των 10.360,82 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, υπάρχει  δε  διαθέσιμη  πίστωση  στον

ΚΑΔ:15.6261.01 (Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - με τυχόν προμήθειες), ύψους 52.000,00 ευρώ, 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

CPV: 45212290-5 (Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων)

Η  παρούσα  εισήγηση  αφορά  την  προμήθεια  αλλά  και  την  εργασία  τοποθέτησης  βινυλικού

κολλητού δαπέδου στην αίθουσα γυμναστικής και βαρών, που βρίσκεται στο Δημοτικό Αθλητικό

Κέντρο  Αγίας  Παρασκευής,  επί  των  οδών  Αιγαίου  Πελάγους  και  Τέρμα  οδού  Νότου,  εμβαδού

περίπου 305 μ2.

ΑΔΑ: ΩΥΕ7ΟΛΘΒ-ΕΨΝ



Τα επιμέρους βήματα για την τοποθέτηση του δαπέδου είναι τα κάτωθι:

1.  Αφαίρεση  παλαιού  πλαστικού  πατώματος,  αποκομιδή  και  ξύσιμο  κόλλας.   Καθαρισμός  της

επιφάνειας   στην οποία  θα  επικολληθεί  το  δάπεδο.  Η επιφάνεια  πρέπει  να  είναι  απόλυτα  λεία,

ευθεία, καθαρή, στεγνή και επίπεδη.

2. Αφαίρεση παλαιού σοβατεπί και αποκομιδή

3. Τοπικά στοκαρίσματα τοίχου & υλικά 

4. Τοπικά στοκαρίσματα πατώματος & υλικά ( Αποκοπή )

5. Τοποθέτηση βινυλικής λωρίδας.  Ετερογενές βινυλικό δάπεδο  ευρωπαϊκού οίκου σε χρώμα Soft

oak light beige  σύμφωνο με το πρότυπο EN ISO 10582 & κατηγοριοποίηση χρήσης σύμφωνα με το

πρότυπο EN ISO 10874 ,  με  συνολικό πάχος  2  mm και  αντίσταση στη επιφανειακή  φθορά με

επίστρωση προστασίας 0,30mm ( Το δάπεδο φέρει επίστρωση προστασίας TOPCLEAN XP).

Το δάπεδο είναι σε λωρίδες  22,9 x 121,9 cm και βάρος 3400gr/m². Η αντίδραση στην φωτιά είναι

σύμφωνη με το πρότυπο EN 13501-1 – Bfl-s1 και είναι ελεύθερο πτητικών χημικών ενώσεων και

φθαλίου.

Η  αντίσταση  στην  ολίσθηση  είναι  κατηγορίας  R9.  Το  δάπεδο  είναι  συμβατό  με  υποδαπέδια

θέρμανση με maximum 27°C και 100% ανακυκλώσιμο.  

Τα δάπεδα τοποθετούνται με την χρήση  κόλλας  η οποία  είναι ινοπλισμένη, ιδιαίτερα χαμηλών

εκπομπών, ισχυρή κόλλα διασποράς, κατάλληλη για επικόλληση εύκαμπτων βινυλικών δαπέδων σε

αναλογία 0,350 γρ / m² 

6. Τοποθέτηση σοβατεπί. Τα σοβατεπί είναι foam PVC with Alcrom plus film προέλευσης Ιταλίας
διαστάσεων 10 πάχος  x 70 ύψος x 2500mm μήκος. Τα σοβατεπί τοποθετούνται  με ειδική διάφανη
αντιμουχλική σιλικόνη  ( 1 φυσίγγιο ανά 13 m )  

7. Τοποθέτηση αρμοκαλύπτρων 

Μετά  από  διερεύνηση  των  αναγκών  για  την  προμήθεια  και  τοποθέτησης  βινυλικού  κολλητού

δαπέδου στην αίθουσα γυμναστικής και βαρών, καταλήξαμε στα ακόλουθα: 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Σε επιφάνεια 290μ Χ 2,2€/μ  2   :

1)Αφαίρεση παλαιού πλαστικού πατώματος, αποκομιδή και ξύσιμο κόλλας,………………….638,00

€

ΑΔΑ: ΩΥΕ7ΟΛΘΒ-ΕΨΝ



2)Αφαίρεση παλαιού σοβατεπί και αποκομιδή,……….......................................……………….129,60

€

3)Τοπικά στοκαρίσματα τοίχου & υλικά ( Αποκοπή )……………..................................……...100,00

€

4)Τοπικά στοκαρίσματα πατώματος & υλικά ( Αποκοπή )…………................................……. 200,00

€

Σε επιφάνεια 305μ  2   Χ 21€/μ  2 :

5)Προμηθεια-Τοποθέτηση βινυλικής λωρίδας  ........................................................................6.405,00

€

Σε επιφάνεια 108μμ Χ 7,5€/μμ:

6)Προμηθεια-Τοποθέτηση  σοβατεπί............................................................................................810,00

€

Σε επιφάνεια 8,10μμ Χ 9,00 €/μμ:

7)Τοποθέτηση αρμοκαλύπτρων.....................................................................................................72,90 
€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 8.355,50 €

Φ.Π.Α 24%    2.005,32 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ           10.360,82 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Η συνολική διάρκεια υπολογίζεται στις 15 (δέκα πεντε) εργάσιμες ημέρες. 

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

βινυλικού δαπέδου στην αίθουσα γυμναστικής και χορού, η οποία βρίσκεται κάτω από τις κερκίδες

ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγίας Παρασκευής, επί των οδών Αιγαίου Πελάγους

και  τέρμα  οδού  Νότου, εισηγούμαστε  προς  το  σώμα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  την

εξειδίκευση της πίστωσης και την έγκριση της δαπάνης  10.360,82 € στον  ΚΑΔ:  15.6261.01

(Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - με τυχόν προμήθειες), για τους λόγους που αναφέρονται στην

παρούσα εισήγηση. 

ΑΔΑ: ΩΥΕ7ΟΛΘΒ-ΕΨΝ



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 

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2. Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης και την έγκριση της δαπάνης 10.360,82 € στον ΚΑΔ: 
15.6261.01 (Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - με τυχόν προμήθειες),  για την τοποθέτηση 
βινυλικού δαπέδου στην αίθουσα γυμναστικής και χορού, η οποία βρίσκεται κάτω από τις κερκίδες 
ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγίας Παρασκευής, επί των οδών Αιγαίου Πελάγους 
και τέρμα οδού Νότου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1061/5-7-2021 και με αρ. 62/2021 Τεχνική 
μελέτη του Τμήματος Έργων Υποδομής της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής,  όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  61 /2021.
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,  
                                                                                              Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος,       
                                                                                              Κανιώρης Νικόλαος,  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.),                           
                                                                                              Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.), 
                                                                                              Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        

    
                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

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

                                              Η Γραμματέας                                         

                                   Μπακιρτζή Καλλιόπη                        

ΑΔΑ: ΩΥΕ7ΟΛΘΒ-ΕΨΝ


	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Από τα πρακτικά της υπ΄αρ. 22 /2021 συνεδρίασης
	Αριθ. Απόφασης: 61 /2021
	Παρόντες
	Απόντες


		2021-07-19T10:39:02+0300
	Athens




