
                                                                 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγίία Παρασκευήί   23.11.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1982 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 33 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 104 /2021     

         
   

Στήν Αγίία Παρασκευήί ,  σήί μερα τήν 19/11/2021,  ήμείρα τής εβδομαί δας Παρασκευήί  καί ωί ρα
18:00,  συνήί λθε  σε τακτίκήί  συνεδρίίασή το Δίοίκήτίκοί  Συμβουί λίο,  στήν Αίίθουσα Δήμοτίκουί
Συμβουλίίου  του  Δήί μου  Αγίίας  Παρασκευήί ς,  υί στερα  αποί  τήν  με  αρ.  πρ.:  1921/15.11.2021
είγγραφή προί σκλήσή του Προείδρου του, Σπυρίίδωνος Παπασπυί ρου που επίδοί θήκε σε καί θε είνα
αποί  τα  μείλή  του  Δίοίκήτίκουί  Συμβουλίίου,  συί μφωνα  με  τίς  δίαταί ξείς  του  αί ρθρου  74  του
Ν.4555/18 καί τής παρ.1 του αί ρθρου 10 τής Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020, τευί χος Α΄)
     Αφουί  δίαπίστωί θήκε οί τί υπαί ρχεί απαρτίία, δεδομείνου οί τί αποί  το συί νολο των -15- μελωί ν
βρείθήκαν παροί ντες  - 8 -  στήν συνεδρίίασή.

                Παρόντες                           Απόντες

                 Παπασπύρος Σπυρίδων                                                    Γουργούλης Κων/νος                                     
                 Κωβαίος Γεώργιος                                                               Δερματάς Ιωάννης     
                 Βλαχογιάννη Μαρία                                                            Παπασταθόπουλος Λεωνίδας
                 Βρατσίδα Ευτέρπη                                                              Νικολακοπούλου Βασιλική
                 Κανιώρης Νικόλαος                                                            Διακογιάννης Πέτρος
                 Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                          Δάρρας Γεώργιος
                 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)                             Μάλαμας Αλέξανδρος
                 Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)
                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Λήψη απόφασης για την

πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικης δράσεως –
εκδηλώσεως του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.”

ΑΔΑ: ΨΒΔ3ΟΛΘΒ-Ζ25



Επί του 7  ου   θέματος Η.Δ.  

ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης δράσεως-
εκδηλώσεως  του ΠΑΟΔΑΠ».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Στο πλαίίσίο των Χρίστουγεννίαί τίκων εκδήλωί σεων καί δραί σεων του Δήί μου καί του ΠΑΟΔΑΠ,
είσήγουί μαί τήν πραγματοποίίήσή εντοί ς του εορταστίκουί  15θήμείρου μία εκδήί λωσή-δραί σή, με
στοί χο  τοί σο  τήν  δήμίουργίία  εορταστίκουί  κλίίματος  οί σο  καί  τήν  προωί θήσή-προβολήί  του
ΠΑΟΔΑΠ.
Συγκεκρίμείνα, θα πραγματοποίήθουί ν δυο δίελευί σείς-παρελαί σείς αποί  οδουί ς τής ποί λεως. Μία
με  ποδήί λατα  καί  μία  πεζήί .  Γία  τήν  πρωί τή,  είχεί  γίίνεί  ήί δή  επαφήί  με  τήν  ομαί δα  «Φίίλοί
ποδήλαί του  Αγίίας  Παρασκευήί ς»  καί  γία  τήν  δευί τερή  με  τήν  Κοίνωνίκήί  Υπήρεσίία  γία  να
συμμεταί σχουν σ΄αυτήί  τα ΑμεΑ του Μουσίκοκίνήτίκουί  Εργαστήρίίου.
Επίκεφαλήί ς  των δυο δίελευί σεων θα είίναί  ήθοποίοί ς  ντυμείνος  «Αή Βασίίλής»  με τρίίκυκλο ήί
δίίκυκλο  ποδήί λατο.  Στολείς  Αή  Βασίίλή  καί  σκουφαί κία  θα  μοίρασθουί ν  σε  οί λους  τους
συμμετείχοντες στήν παρείλασή, γία να είχουν τήν αντίίστοίχή αμφίίεσή. Καταί  τήν δίείλευσή, ίδίίως
αποί  Παίδίκείς Χαρείς καί σήμείία εμπορίκουί  ενδίαφείροντος, θα δίανείμεταί υλίκοί  του ΠΑΟΔΑΠ
καί μπαλοί νία με το λογοί τυποί  του. 
Υπολογίίζεταί οί τί στίς παρελαί σείς θα συμμεταί σχουν 100-120 αί τομα.

Σπυί ρος Παπασπυί ρος 
Προί εδρος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,

             
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίίνεί  τήν  πραγματοποίίήσή Χρίστουγεννίαί τίκής δραί σεως- εκδήλωί σεως του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  
καί αναλυτίκοί τερα  τήν πραγματοποίίήσή εντοί ς του εορταστίκουί  15θήμείρου,  μίας εκδήί λωσής-
δραί σής, με στοίχο τοί σο τήν δήμίουργίία εορταστίκουί  κλίίματος οί σο καί τήν προωί θήσή-προβολήί  
του ΠΑΟΔΑΠ. , οί πως ακρίβωί ς αναλυί εταί στήν παρουί σα είσήί γήσή.

ΑΔΑ: ΨΒΔ3ΟΛΘΒ-Ζ25



Η παρουί σα αποί φασή πήί ρε τον αρίθμοί   104 /2021
Γία το παραπαί νω θείμα συνταί χθήκε το παροί ν πρακτίκοί  & υπογραί φεταί ως εξήί ς:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                      Παπασπυί ρος Σπυί ρος                       Κωβαίίος Γεωί ργίος,  Βρατσίίδα Ευτείρπή, Βλαχογίαί ννή Μαρίία,                                     
                                                                                            Κανίωί ρής Νίκοί λαος,  Αθανασοί πουλος Θεοί δωρος (αναπλ.),                                         
                                                                                            Μπουρλίαί σκος Θεοί δωρος (αναπλ.), 
                                                                                            Σερκεδαί κής Αρίστοτείλής (αναπλ.)                            
                

                                                                       

                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
                     Αποί  το πρωτοί τυπο/ακρίβείς αντίίγραφο αποί  

                      το αρχείίο μας.

                         Αγίία Παρασκευήί ....................................

                                              Η Γραμματέας                                         

                                   Μπακιρτζή Καλλιόπη                              

ΑΔΑ: ΨΒΔ3ΟΛΘΒ-Ζ25
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