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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από τα πρακτικά της 11/2015 συνεδρίασης 

 

 
Αριθ. Απόφασης: 79/2015               

 
 
      
 
 
 
     
 

 Στην Αγία Παρασκευή και στα γραφεία του ΠΑΟΔΑΠ (Τέρμα Νότου), σήμερα την 
19/5/2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:30 συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση 

το Διοικητικό Συμβούλιο  ύστερα από την με αριθ. Πρωτ.: 443/14-5-2015 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του, Παπαμιχαήλ Σωτήρη που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10. 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των –15- 
μελών βρέθηκαν παρόντα 9, αρχίζει η συνεδρίαση: 
 
              Παρόντες                               Απόντες 

      Παπαμιχαήλ Σωτήρης                                            Σταύρου Πέτρος                                                                              
      Γυφτέας Δημητρης(αναπλ.)                                   Ψύλλα Στυλιανή                                                        
      Καραγιαννάκης Ιωάννης                                        Παπασπύρος Σπύρος                                   
      Παναγάκος Παναγιώτης                                         Θανόπουλος Αθανάσιος 
      Πρωτοσυγγελίδου – Φλατσούση Αικατερίνη       Μουστόγιαννης Αλέξανδρος                                  
      Καφατάκης Δημήτρης (αναπλ.)                             Σπηλιακόπουλος Κων/νος 
      Καψοκεφάλου Ευπρέπεια(Έφη)  
      Μυλωνάκης Ιωάννης                                       
      Κανιώρης Νίκος                                                      
       
       
       
   

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
Μετά την ψήφιση του 1

ου
 ΕΗΔ θέματος προσήλθαν ο κος Γεωργίου Στ. (αναπλ.)  και ο κος 

Σπηλιακόπουλος Κων. Πριν την συζητηση του 1
ου

 ΗΔ θέματος αποχώρησε ο κος Σπηλιακόπουλος Κων. 
Κατά την ψήφιση του 1

ου
 ΗΔ θέματος ο κος Γυφτέας Δ. και η κα Καψοκεφαλου Ε. βρίσκονταν εκτός της 

αίθουσας .Μετά την ψήφιση του 2
ου

 ΗΔ θέματος και με την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. συζητήθηκαν το 7
ο
 και 

8
ο
 θέμα ημερησίας διάταξης. Μετά την ψήφιση του 5

ου
 ΗΔ θέματος αποχώρησε ο κος Καραγιαννάκης Ι. 

Μετά την ψήφιση του 9
ου

 ΗΔ θέματος αποχώρησε ο κος Μυλωνάκης Ι. Πριν την συζήτηση του 16
ου

 ΗΔ 
θέματος αποχώρησαν η κα Καψοκεφαλού Ε. και ο κος Γεωργίου Στ.  

 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ  
15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 
 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής 
πίστωσης για την δημιουργία μακέτας, 

εκτύπωση ,διανομή εντύπων και 
διαφημιστική προβολή προγραμμάτων 

του ΠΑΟΔΑΠ 

ΑΔΑ: 75ΨΝΟΛΘΒ-ΟΜΛ



15REQ002783695                                                                                                              

Επί του 9ου Θέματος  
 

ΘΕΜΑ:« Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την δημιουργία μακέτας, 
εκτύπωση ,διανομή εντύπων και διαφημιστική προβολή προγραμμάτων του ΠΑΟΔΑΠ» 

 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται: 
Παρακαλώ όπως εγκρίνεται την δημιουργία μακέτας, εκτύπωση και διανομή εντύπων για 
προγράμματα του ΠΑΟΔΑΠ επίσης για την εκτύπωση έντυπων και φυλλαδίων για εκδηλώσεις 
του ΠΑΟΔΑΠ.  

Από τον συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 240 και της 
παραγράφου 1 του άρθρου 236 του Ν. 3463/06 «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και 
αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, 
τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, 

εφαρμόζονται και στα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. 
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, 

όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, οι μελέτες παροχής 
υπηρεσιών και τα τεύχη προμηθειών για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της 
φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία μπορούν να συντάσσονται από έναν υπάλληλο 
της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της 
αντίστοιχης υπηρεσίας. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες ή προμήθειες που ο προϋπολογισμός τους 
δεν ξεπερνάει τα όρια της απευθείας ανάθεσης (20.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου φ.π.α. 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή 
15.000,00 € για προμήθειες σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 27319/2001 Κ.Υ.Α των υπουργών 
εσωτερικών και οικονομικών) η δαπάνη γίνεται με βάσει την περιγραφή, τον προϋπολογισμό και 
τα λοιπά, κατά την κρίση του Ν.Π., στοιχεία της υπηρεσίας ή της προμήθειας, τα οποία 
περιέρχονται σε σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποκαθιστά την μελέτη και τα 
ανωτέρω τεύχη. 
 
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών 
του Νομικού μας Προσώπου για την «Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για 
την δημιουργία μακέτας, εκτύπωση και διανομή εντύπων για προγράμματα του 
ΠΑΟΔΑΠ», εισηγούμαστε προς το Διοικητικό Συμβούλιο : 

1. Την έγκριση της ανάθεσης για την διενέργεια της δαπάνης «Διαφημιστική προβολή των 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων, των προγραμμάτων κ.τ.λ. δραστηριοτήτων του Ν.Π.» 
2. Την διάθεση πίστωσης ύψους  5.000,00€ του κωδικού αριθμού δαπανών του 

προϋπολογισμού εξόδων 00.6431.04 οικονομικού έτους 2015 
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

 
Περιγραφή της προς ανάθεση παρεχόμενης προμήθειας : 

 
Α. Έντυπα 
 

1. ΈΝΤΥΠΟ για camp 2015 
Διαστάσεων: 38Χ21 ανοικτό 
Χαρτί: 130 gr illustration 
Eκτύπωση: 4χρωμηδύο όψεων 
Βιβλιοδεσία: Δίπλωμα 
Ποσότητα: 5.000 τεμ 

2. 1.000 τεμ  8σέλιδο έντυπο προγράμματος, τετράχρωμο 2 όψεων ,διαστάσεων 20Χ20, για 
παραστάσεις Ομάδας Θεάτρου. 
3. 1.000 τεμ. 2πτυχο έντυπο, τετράχρωμο 2 όψεων, διαστάσεων Α5, για παραστάσεις 8ου 
Διαδημοτικού Φεστιβάλ 
4. 1.500 τεμ. μονόφυλλο έντυπο , τετράχρωμο 2 όψεων, διαστάσεων Α5, 8ου Διαδημοτικού 
Φεστιβάλ 
Δημιουργία μακετών για τα έντυπα  
Διανομή των εντύπων πόρτα – πόρτα στα σπίτια  
μέχρι του συνολικού ποσού των 3.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 

ΑΔΑ: 75ΨΝΟΛΘΒ-ΟΜΛ



 
Β. Λοιπή διαφημιστική προβολή   

1. Έντυπη καταχώρηση σε εφημερίδα, μέχρι του ποσού των 1.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 
2. Ηλεκτρονική καταχώρηση, μέχρι του πόσου των 500,00€ συμπ. ΦΠΑ 
 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός : 
Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας δεν μπορεί να 
ξεπεράσει το ποσό των 5.000,00ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 23%.  
 
Ύπαρξη πιστώσεων : 

Για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας και προμήθειας υπάρχει διαθέσιμη και εξειδικευμένη 
πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2015, ύψους 5.000,00€ και 
συγκεκριμένα στον Κ.Α.Δ. 00.6431.04,  
 
Φορέας χρηματοδότησης : 

Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Ν.Π. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου : 

Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την 
κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα του αντίστοιχου 
κλάδου. 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορές για μία ή περισσότερες κατηγορίες ενώ 
σε ενδεχόμενο υποβολής ισότιμών ή ισοδύναμων προσφορών η ανάθεση δύναται να γίνει σε 
περισσότερους από ενός αναδόχους.  
 
Τρόπος ανάθεσης  της υπηρεσίας : 

Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου, μετά από συλλογή προσφορών από τις επιχ/σεις 
του αντίστοιχου κλάδου και την αξιολόγησή τους απο την αρμόδια επιτροπή.  
   
Συμβατικά Στοιχεία: 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, 
κατά σειρά ισχύος, είναι: 

 Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική) 
 
Έγκριση Αποτελέσματος : 
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος του Οργανισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 ή ο νόμιμος αντικαταστάτης - αναπληρωτής αυτού 
(άρθρο 240 του Ν. 3463/06).  
 
Σύμβαση: 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την υπηρεσία του Ν.Π. και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα 
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του μειοδότη που έγινε 
αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή. 
 
Τρόπος πληρωμής: 

Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, υπηρεσίας θα γίνει εφάπαξ και θα 
επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή. 
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει εφάπαξ, μετά από την έκδοση από 
τον ανάδοχο, των νόμιμων φορολογικών στοιχείων(σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων 
και στοιχείων), την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την παραλαβή των αγαθών 
από την αρμόδια επιτροπή και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Ν.Π. 
 
Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την παρεχόμενη υπηρεσία : 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 273 
του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) 

2. Οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 
3. Οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) 
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4. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρο 26 του Ν. 3613/07 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 
6. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 
7. Οι διατάξεις του ν.3852/10 του Προγράμματος ΄΄Καλλικράτης’’. 
8. Οι διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5 / 15 – 6 - 1959 « Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού 

Δήμων και Κοινοτήτων 
9. Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/99, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμόν 4604/05 κοινή 

απόφαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών 
10. Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10 
11. Οι υπ’ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών  

Της παραγράφου Z  του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 
2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μειοψηφούσης της κας Καψοκεφάλου Ε. που ψήφισε αρνητικά , 
κατά πλειοψηφία 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 
1. Την έγκριση της ανάθεσης για την διενέργεια της δαπάνης «Διαφημιστική προβολή των 

Αθλητικών Εγκαταστάσεων, των προγραμμάτων κ.τ.λ. δραστηριοτήτων του Ν.Π.» 
2. Την διάθεση πίστωσης ύψους  5.000,00€ του κωδικού αριθμού δαπανών του 

προϋπολογισμού εξόδων 00.6431.04 οικονομικού έτους 2015 
3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο κείμενο της παρούσας εισήγησης. 
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τα περαιτέρω 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 79/2015. 

 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
           Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                     Τα Μέλη 
     Παπαμιχαήλ Σωτήριος                   Γυφτεάς Δημ. (αναπλ.) Παναγάκος Π., Καφατάκης  

                                                                 Δ.(αναπλ)., Πρωτοσυγγελίδου – Φλατσούση Αικ, 
                                                              Μυλωνάκης Ι. Καψοκεφάλου Ε., Γεωργίου Στ. (αναπλ.),                   
                                                                                                  Κανιώρης Ν. 
                    
                                                        
ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Από το πρωτότυπο /ακριβές αντίγραφο από  
το αρχείο μας. 
Αγία Παρασκευή ……………………………….. 
                              Η Γραμματέας       
 
                         Μπακιρτζή Καλλιόπη 
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