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ΘΕΜΑ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Νο 66 
 

Ο Πρόεδρος  του ΠΑΟΔΑΠ λαμβάνοντας υπόψιν : 

 Το γεγονός ότι η εν λόγω προμήθεια δεν ξεπερνά κατ’ είδος τις 15.000 ευρώ 

( περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) σύμφωνα με το 2Ο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 23 της 11389/93 απόφασης του υπουργού 

εσωτερικών ( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) , της υπ’ αριθμόν 27319/03 Κ.Υ.Α. και της υπ’ 

αριθμόν 17/02 εγκυκλίου του υπουργείου εσωτερικών  

 Την υπ’ αριθμόν 79/2015 Απόφαση του Δ.Σ.  που αφορά την έγκριση της 

συγκεκριμένης δαπάνης, την διάθεση της πίστωσης και την έγκριση της 

τεχνικής μελέτης της συγκεκριμένης δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 22 του 

Ν.3536/07 

  Το γεγονός ότι υπάρχει εξειδικευμένη και διαθέσιμη πίστωση στον Κ.Α.Δ. 

00.6431.04  του προϋπολογισμού του ΠΑΟΔΑΠ χρήσης 2015 που 

αποδεικνύεται με την υπ’ αριθμόν 125/2015 πρόταση ανάληψης 

υποχρέωσης 

 Το άρθρο 21 της 11389/93 απόφασης του υπουργού εσωτερικών ( 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) 

 Την υπ’ αριθμόν 10/2015 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για την 

έγκριση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών , αξιολόγησης των 

προσφορών και απευθείας ανάθεσης   

 Το υπ’αριθ.  509/2-6-2015 Πρακτικό Αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμών , αξιολόγησης των προσφορών και απευθείας 

ανάθεσης   

 Την ανάγκη της προμήθειας  «Διαφημιστική προβολή των Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων, των προγραμμάτων κ.τ.λ. δραστηριοτήτων του Ν.Π.» του 

ΠΑΟΔΑΠ για τη σχετική προμήθεια 
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                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Την έγκριση του υπ’αριθ. 509/2-6-2015  Πρακτικού Αξιολόγησης της 

αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των 

προσφορών και απευθείας ανάθεσης. 

2. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Διαφημιστική προβολή των 

Αθλητικών Εγκαταστάσεων, των προγραμμάτων κ.τ.λ. δραστηριοτήτων του Ν.Π.» 

στις μειοδότριες εταιρείες: 

  «Ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΜΠΑΛΩΤΗΣ, για 
δημιουργία μακέτας, τύπωσης και διανομής φυλλαδίων, η οποία προσφέρει 
τα ζητούμενα αγαθά στην τιμή των 1.655,20€ πλέον ΦΠΑ 23% 380,70€ 
σύνολο 2.035,90€ 

 «Ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΜΠΑΛΩΤΗΣ, για 
έντυπη καταχώρηση σε εφημερίδα και ηλεκτρονική καταχώρηση , η οποία 
προσφέρει τα ζητούμενα αγαθά στην τιμή των 680,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 
156,40€ σύνολο 836,40€ 

 «ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ»,  για ηλεκτρονική καταχώρηση , η οποία 
προσφέρει τα ζητούμενα αγαθά στην τιμή των 200,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 
46,00€ σύνολο 246,00€ 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΑΟΔΑΠ 
 
 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
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