
 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  11.11.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1905 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 32 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 96 /2021     

         
   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 11/11/2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00,
συνήλθε  σε  έκτακτη  -  κατεπείγουσα  συνεδρίαση,  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  το
Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ. πρ.: 1899/10.11.2021 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                                                      Γουργούλης Κων/νος                                   
                 Κωβαίος Γεώργιος                                                                Δερματάς Ιωάννης 
                 Βλαχογιάννη Μαρία                                                             Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
                 Βρατσίδα Ευτέρπη                                                                Παπασταθόπουλος  Λεωνίδας   
                 Δάρρας Γεώργιος                                                                   Νικολακοπούλου Βασιλική
                 Μάλαμας Αλέξανδρος                                                          Διακογιάννης Πέτρος
                 Κανιώρης Νικόλαος                                                              
                 Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                             
                 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                                
                

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 για την

παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης
στο πλαίσιο υποστήριξης 

του 38ου Αυθεντικού 
Μαραθωνίου Αθηνών”

ΑΔΑ: ΩΔ3ΔΟΛΘΒ-Γ5Ξ



 

Επί του μόνου θέματος Η.Δ. 

ΘΕΜΑ:  “Εξειδίκευση  πίστωσης  ύψους  744,00€ στον  ΚΑΔ-15.6471.01, (Έξοδα

πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά) για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης

στο πλαίσιο υποστήριξης του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών”

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  (Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά) για την  παροχή υπηρεσιών ηχητικής

κάλυψης στο πλαίσιο υποστήριξης του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών ,  ύψους

επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (744,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Στο  πλαίσιο  υποστήριξης  του  38ου  Αυθεντικού  Μαραθωνίου  Αθηνών,  ο  οποίος  θα

διεξαχθεί την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021, η Ομοσποδία του ΣΕΓΑΣ ζήτησε από τον Οργανισμό

την παροχή μικροφωνικής εγκατάστασης με μουσική, στο ύψος της Κεντρικής Πλατείας Αγίας

Παρασκευής,  με  σκοπό  την  δημιουργία  μιας  ευχάριστης  μουσικής  ατμόσφαιρας  για  τα

παρευρισκόμενα άτομα που θα παρακολουθούν την διέλευση των δρομέων από τη Λεωφόρο

Μεσογείων και παράλληλα για να ενισχύει την διάθεση των συμμετεχόντων δρομέων κατά την

επίπονη προσπάθεια τους.

Επιπρόσθετα  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  N.4412/16,  προκειμένου να

καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν  για  την  πραγματοποίηση  των  ανωτέρω  εκδηλώσεων και

σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ. 1891/ 5-11-2021 Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας του Οργανισμού,

εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Η δαπάνη που απαιτείται  για την κάλυψη  της  παροχής  υπηρεσιών  για  τις  δαπάνες  που

απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο υποστήριξης του 38ου

Αυθεντικού  Μαραθωνίου  Αθηνών,  συνολικά  ανέρχεται  στο  ποσό  των  744,00 €,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%, υπάρχει  δε  διαθέσιμη  πίστωση  στον  ΚΑΔ:  15.6471.01  (Έξοδα

πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά ), ύψους 5.462,59 ευρώ. 

ΑΔΑ: ΩΔ3ΔΟΛΘΒ-Γ5Ξ



TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μετά  από  διερεύνηση  των  αναγκών  για  την  παροχή  υπηρεσιών  ηχητικής  κάλυψης

(ενοικίαση)  στο  πλαίσιο  υποστήριξης  του  38ου  Αυθεντικού  Μαραθωνίου  Αθηνών,  θα

απαιτηθούν τα παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV  : 32342410-9 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ)

Ημέρα παροχής υπηρεσίας: Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021, από 10:30 π.μ. έως 16:30 μ.μ.

Α/Α 1. Περιγραφή υπηρεσίας: 

Ηχητική κάλυψη (ενοικίαση)

Ποσότητα

1 ηχείο 500 watt 4

2 ενισχυτή για 4 ηχεία 1

3 βάση ηχείου 4

4 κονσόλα ήχου 1

5 ασύρματο μικρόφωνο 1

6 βάση μικροφώνου 1

7 cd player 1

8 φορητό ηλ/υπ (laptop) 1

9 ηχολήπτη για τοποθέτηση, χειρισμό, εγκατάσταση &

απεγκατάσταση των μηχανημάτων

1

10 Dj για μουσικές επιλογές κατά τη διάρκεια της
διοργάνωσης

1

ΣΥΝΟΛΟ άνευ Φ.Π.Α. 350,00 €

Φ.Π.Α.24% 84,00 €

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 434,00 €

Στην  περίπτωση  που  δεν  χορηγηθεί  cd  με  επιλογή  μουσικής  από  από  την  διοργανώτρια

Ομοσπονδία ΣΕΓΑΣ, προβλέπεται κόστος για πνευματικα δικαιώματα μουσικής,  η οποία θα

επιλεχθεί απο τον ανάδοχο σε συνεργασία με τον Οργανισμό. 

ΑΔΑ: ΩΔ3ΔΟΛΘΒ-Γ5Ξ



Α/Α 2. Περιγραφή υπηρεσίας Ποσότητα

1 Αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα που αφορούν χρήση
μουσικής σε εκδήλωση

1

ΣΥΝΟΛΟ άνευ Φ.Π.Α. 250,00 €

Φ.Π.Α.24% 60,00 €

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 310,00 €

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ενδεικτικός προϋπολογισμός   :

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

το συνολικό ποσό των 744,00   €   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 24%, στον ΚΑΔ-

15.6471.01.

Ύπαρξη     πιστώσεων     :

Για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας 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 (Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά),

ύψους 5.462,59 ευρώ. 

Θεσμικό     Πλαίσιο     που     διέπει     την     προμήθεια     :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021.

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.
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Δικαίωμα     συμμετοχής   –   κριτήρια     επιλογής     αναδόχου     :

Η  επιλογή  του  αναδόχου  προμηθευτή  θα  γίνει  με  κριτήριο  την  οικονομικά  συμφερότερη

προσφορά.

Τρόπος     εκτέλεσης     της   υπηρεσίας   :

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

αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021.

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 άρθρο 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 της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί την  Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021, από 10:30

π.μ. έως 16:30 μ.μ..

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. 

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 τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης

ΑΔΑ: ΩΔ3ΔΟΛΘΒ-Γ5Ξ



στο πλαίσιο υποστήριξης του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών ,  εισηγούμαστε προς το

σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου:

1ον:  την  αποδοχή  του  αιτήματος  του  ΣΕΓΑΣ  για  την  παροχή  ηχητικής  κάλυψης  με  μουσική  στην

Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής, κατά την ημέρα διεξαγωγής της διοργάνωσης στις 14/11/2021.

2ον:  την  εξειδίκευση της πίστωσης και την έγκριση  συνολικής δαπάνης  ύψους 744,00 € στον  ΚΑΔ:

15.6471.01 “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά”, για  τους  λόγους  που  αναφέρονται

στην παρούσα εισήγηση. 

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

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2. Εγκρίνει  την αποδοχή του αιτήματος του ΣΕΓΑΣ, για την παροχή ηχητικής κάλυψης με 
μουσική στην Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής, κατά την ημέρα διεξαγωγής της 
διοργάνωσης στις 14/11/2021, καθώς και  την εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση 
συνολικής δαπάνης ύψους 744,00 € στον ΚΑΔ: 15.6471.01  “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων γενικά”,  για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  96 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                        Παπασπύρος   Σπυρίδων                                 Κωβαίος Γεώργιος,  Βρατσίδα Ευτέρπη, Βλαχογιάννη Μαρία, 
                                                                                                         Δάρρας Γεώργιος, Μάλαμας Αλέξανδρος, Κανιώρης Νικόλαος,                       
                                                                                                         Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.),  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος(αναπλ.)  
                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                      
                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

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

                                              Η Γραμματέας                                         

                                   Μπακιρτζή Καλλιόπη                              

ΑΔΑ: ΩΔ3ΔΟΛΘΒ-Γ5Ξ
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