
 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  19.07.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1172 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

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

Αριθ. Απόφασης: 63 /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

2.480,00€ στον ΚΑΔ-15.6261.01, για την
επισκευή και βαφή τοιχίων στην

αίθουσα γυμναστικής και χορού  του
Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου 

επί της οδού Νότου” 

ΑΔΑ: 96ΔΟΟΛΘΒ-66Μ



Επί του 4ου θέματος Η.Δ.

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 2.480,00 € στον ΚΑΔ-15.6261.01 για την  επισκευή και

βαφή τοιχίων στην αίθουσα γυμναστικής και χορού, του Δ.Α.Κ. επί 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  δυο χιλιάδων

τετρακοσίων  ογδόντα  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%,  (2.480,00  €) για  την  παροχή

εργασιών με προμήθεια που αφορά την επισκευή και βαφή των τοιχίων της αίθουσας γυμναστικής

και χορού 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. 1105/8-7-2021 και με αριθμ. 66

Τεχνική  Μελέτη του Τμήματος Έργων Υποδομής της  Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Αγίας Παρασκευής, καθώς και το Πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008890350, εισηγούμαστε

ως ακολούθως:

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

επισκευή και βαφή των τοιχίων στην αίθουσα γυμναστικής και  χορού, συνολικά ανέρχονται  στο

ποσό  των 2.480,00 €, 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 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

Οι εργασίες αφορούν τα κάτωθι:

1) Καθαρισμός της επιφάνειας με μηχανικά μέσα και αποξήλωση όλων των σαθρών τμημάτων και

αποκολλημένων επιστρώσεων βαφής. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες

από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.

2) Διάνοιξη όλων των υφιστάμενων ρωγμών, γέμισμα τους με επισκευαστικό ρητινούχο ινοπλισμένο

τσιμεντοκονίαμα, με χρήση αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος όπου χρειάζεται.

3) Για την πρόσφυση την τελικής επιφανείας πέρασμα σε όλη την επιφάνεια, υλικού  αστάρι . Σκοπός
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είναι  η  κάλυψη  της  επιφάνειας  με  μια  σκληρή  και  ανθεκτική  μεμβράνη,  η  οποία  αυξάνει  την

πρόσφυση της τελικής βαφής..

4)  Τελικός  χρωματισμός  της  επιφάνειας  με  τη χρήση πλαστικής  βαφής ιδανικής  για εσωτερικές

επιφάνειες  με  άριστη  πρόσφυση.  Κορυφαίας  ποιότητας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ματ  πλαστικό  χρώμα  θα

είναι  χαμηλής  και  θα  παρουσιάζει  μεγάλες  αντοχές  στα  αλκάλια  και  άριστη  αντοχή  στο συχνό

πλύσιμο (EN 13300, class 1). Ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες. Μειωμένη

περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Οι  τιμές  μονάδας  χωρίς  τον  ΦΠΑ είναι  7,02  €/μ²  επισκευή  και  βαφή  με  προμήθειες  για  τα

επιχρισμένα τοιχία

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ
1 Επισκευή και βαφή των επιχρισμένων τοιχίων με προμήθειες 2.000,00 €

ΦΠΑ% 480,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2.480,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συνολική διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται σε σαράντα (30) εργάσιμες ημέρες.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

Η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένων εργασιών και των υλικών είναι 2.000,00 € πλέον

ΦΠΑ, συν 480,00 € Φ.Π.Α. 24% =2.480,00 €

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

με προμήθεια για την επισκευή και βαφή των τοιχίων 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 2.480,00

€ στον  ΚΑΔ:  15.6261.01 (Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - με τυχόν προμήθειες),  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
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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  ύψους 2.480,00 € στον 
ΚΑΔ: 15.6261.01 (Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - με τυχόν προμήθειες) για την επισκευή και βαφή
τοιχίων 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 
και σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1105/8-7-2021 και με αριθμ. 66 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  63 /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                        
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