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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ Νο 23/2015

Ο Πρόεδρος  Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν :

1. Την παράγραφο 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731 / 08 και τις διατάξεις του  Π.Δ. 28 / 1980.
2. Το γεγονός ότι υπάρχει εξειδικευμένη και διαθέσιμη πίστωση για τη συνδιοργάνωση  του ΟΑΠΠΑ,  

με σχολεία   και φορείς για τις ανάγκες του νομικού προσώπου, στον ΚΑΔ 15.6471.003 ,στον 
προϋπολογισμό του νομικού προσώπου οικονομικού έτους 2015, που αποδεικνύεται από την υπ’ 
αριθμόν  Α 90/24-04- 2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης ( Π.Α.Υ. ) , σύμφωνα με το άρθρο 13 
του Β.Δ. 17-5 / 15 – 6 – 1959

3. Την υπ’ αριθμόν 29/2015  απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τον ορισμό 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών , αξιολόγησης προσφορών , γνωμοδότησης επί αυτών και 
απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463
/ 06 ( Δ.Κ.Κ. )

4. Την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1067/24-04-2015  τεχνική περιγραφή - μελέτη για τη συνδιοργάνωση  του 
ΟΑΠΠΑ με σχολεία και φορείς,   που συντάχθηκε από τον υπάλληλο της υπηρεσίας που 
διαχειρίζεται την πίστωση και  θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας  , 
σύμφωνα με το  άρθρο 22 του Ν. 3536 / 07.

5. Την υπ’ αριθμόν 36/2015 απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση της 
δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης της πίστωσης , σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 
του άρθρου 103 του Ν. 3463 / 06 ( Δ.Κ.Κ. ) και την έγκριση της ανωτέρω μελέτης, σύμφωνα με το 
άρθρο 22 του Ν. 3536 / 07 .

7. Τις προσφορές των προμηθευτών :  Κώστα Κοτσανά Οργανισμός προβολής και προώθησης του 
Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας .

.

6. Την υπ αριθμόν πρωτ.887/3-4-2015  γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών , 
αξιολόγησης προσφορών , γνωμοδότησης επί αυτών και απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 
103 του Ν. 3463 / 06 ( Δ.Κ.Κ. ) 
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7. Την ανάγκη του οργανισμού για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων  εκδηλώσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Υπέρ της ανάθεσης των υπηρεσιών  του ΟΑΠΠΑ,   που αφορά :
Την ανάθεση για τη συνδιοργάνωση  του ΟΑΠΠΑ με σχολεία και φορείς , για τις ανάγκες του νομικού 
προσώπου,

1) για τη διοργάνωση (μεταφορά εκθεμάτων, οπτικοακουστικό υλικό, ξενάγηση, ομιλία του δημιουργού του
Μουσείου) στον οργανισμό προβολής και προώθησης του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 
Κώστα Κοτσανά   έναντι του ποσού των 1.845,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. επειδή η προσφορά 
καλύπτει τις  τεχνικές προδιαγραφές και είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού δαπανών όπως αυτός    
       καθορίστηκε με την υπ' αριθμόν 36/2015απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Π.Α.

8. Τέλος, χορηγεί εξουσιοδότηση στο γραφείο / τμήμα πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων να
προβεί      σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. 

Ο Πρόεδρος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
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