
                                                                 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγίία Παρασκευήί   06.12.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 2109 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 35 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 109/2021     

         
   

Στήν Αγίία Παρασκευήί , σήί μερα τήν 03/12/2021, ήμείρα τής εβδομαί δας Παρασκευήί  καί ωί ρα
18:00, συνήί λθε σε είκτακτή - κατεπείίγουσα συνεδρίίασή,  το Δίοίκήτίκοί  Συμβουί λίο, υί στερα
αποί  τήν με αρ. πρ.: 2080/02.12.2021 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  - 9-  στήν συνεδρίίασή.

                Παρόντες                           Απόντες

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

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1.Καταί  τήν δίαί ρκεία συζήί τήσής επίί του 2ου θείματος Η.Δ., προσήί λθε ή κ. Νίκολακοπουί λου Βασίλίκήί .

2.Καταί  τήν δίαί ρκεία συζήί τήσής επίί του 5ου θείματος Η.Δ., προσήί λθε ο κ.Δίακογίαί ννής Πείτρος.

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

κατασκευή σκηνικών των
παραστάσεων της Ομάδας Θεάτρου

και της Παιδικής Σκηνής του ΠΑΟΔΑΠ
για το έτος 2022”

ΑΔΑ: Ψ0ΘΘΟΛΘΒ-9ΩΛ



Επί του 3ου θέματος Η.Δ.

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης ύψους  2.000,00€, στον  ΚΑΔ-15.6471.38 (με τίτλο Δαπάνη για
κατασκευή σκηνικών για την Ομάδα Θεάτρου και την Παιδική Θεατρική Σκηνή), για την κα-
τασκευή σκηνικών των παραστάσεων της Ομάδας Θεάτρου και της Παιδικής Σκηνής του
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. για το έτος 2022.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Συί μφωνα με τον Ν. 4555/18 “Κλείσθείνής” (ΦΕΚ 133 τ.Ά), με το αί ρθρο 203 αντίκαθίίσταταί ή

περ. ε΄ τής παρ.1 του αί ρθρου 58 του Ν.3852/10, θα πρείπεί να γίίνεί  εξείδίίκευσή πίίστωσής υί ψους
2.000,00 €, στον ΚΑΔ-15.6471.38 (με τίίτλο Δαπαί νή γία κατασκευήί  σκήνίκωί ν γία τήν Ομαί δα Θεαί τρου
καί  τήν  Παίδίκήί  Θεατρίκήί  Σκήνήί ), γία  τήν  κατασκευήί  σκήνίκωί ν των  παρασταί σεων  τής  ομαί δας
θεαί τρου του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. καί τής Παίδίκήί ς Σκήνήί ς γία το είτος 2022.

Η  ομάδα θεάτρου του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  “ΘΕΑΤΡΟΠΟΙ”  και η Παιδική Σκηνή, λείτουργουί ν επίί
σείραί  ετωί ν με  μεγαί λή  επίτυχίία,  συμμετείχοντας  εκτοί ς  των  αί λλων  στο  Δίαδήμοτίκοί  Φεστίβαί λ
Ερασίτεχνίκουί  Θεαί τρου Δήί μων Αττίκήί ς.

Η Δαπαί νή, που απαίτείίταί για την κατασκευή σκηνικών, για την πραγματοποίηση των
παραστάσεων  της ομάδας θεάτρου και  της  Παιδικής Σκηνής του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  για το  έτος
2022, αναλυί εταί ως εξήί ς:

Α. Η Ομάδα Θεάτρου του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π γία το είτος 2022, θα παρουσίαί σεί το θεατρίκοί  είργο         «ΙΦΙΓΕ-
ΝΕΙΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ» τής Λίίλίαν Δήμήτρακοπουί λου, καταί  τους μήί νες Μαί ρτίο & Απρίίλίο 2022, στο Δήί μο Αγίίας 
Παρασκευήί ς καί πίο συγκεκρίμείνα στο “2ο Γυμναί σίο Αγίίας Παρασκευήί ς” με συνολίκοί  αρίθμοί  παρα-
σταί σεων  12,  καθωί ς επίίσής, σε περίίπτωσή συμμετοχήί ς, στο Δίαδήμοτίκοί  Φεστίβαί λ Ερασίτεχνίκουί  Θε-
αί τρου Δήί μων Αττίκήί ς γία το είτος 2022  με συνολίκοί  αρίθμοί  παρασταί σεων 10.

Οί ήμερομήνίίες παρασταί σεων στο “2ο Γυμναί σίο Αγίίας Παρασκευήί ς”, καθωί ς καί στο Δίαδήμοτίκοί  
Φεστίβαί λ Ερασίτεχνίκουί  Θεαί τρου Δήί μων Αττίκήί ς γία το είτος 2022, θα καθορίστουί ν αναί λογα με τήν 
εξείλίξή του κορωνοίϊουί .

Β) Η Παιδική Σκηνή θα παρουσίαί σεί το θεατρίκοί  είργο «ΠΙΝΟΚΙΟ» του Καί ρλο Κολοί ντί γία τα σχολείία 
του Δήί μου Αγίίας Παρασκευήί ς με συνολίκοί  αρίθμοί  παρασταί σεων 10.   Οί ήμερομήνίίες των 
παρασταί σεων θα ορίσθουί ν κατοί πίν συνεννοήί σεως με τα  σχολείία του Δήί μου Αγίίας Παρασκευήί ς.

Λαμβαί νοντας υποί ψή τίς ίσχυί ουσες δίαταί ξείς του N.4412/16, προκείμείνου να καλυφθουί ν οί
αναί γκες που προκυί πτουν γία τήν κατασκευή σκηνικών των παραστάσεων της ομάδας θεάτρου
και της Παιδικής Σκηνής του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. γία το είτος 2022, καί συί μφωνα με: 

1) Τήν υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2011/26-11-2021 Τεχνίκήί  Περίγραφήί  τής Υπήρεσίίας,

2)  Το  με  ΑΔΑΜ: 21REQ009613629/26-11-2021  Πρωτογενείς  Αίίτήμα  τής
Υπήρεσίίας,είσήγουί μαστε ως ακολουί θως:
Η  συνολίκήί  δαπαί νή που απαίτείίταί γία τήν καί λυψή  τής  προμήί θείας,  είίναί  2.000,00€

συμπερίλαμβανομείνου ΦΠΑ  24%, θα δεσμευτείί στoν ΚΑΔ-15.6471.38 (με  τίτλο  Δαπάνη  για
κατασκευή σκηνικών για την Ομάδα Θεάτρου και την Παιδική Θεατρική Σκηνή),  του υποί
είγκρίσή προυϊ πολογίσμουί  του οίκονομίκουί  είτους 2022 του νομίκουί  προσωί που.

ΑΔΑ: Ψ0ΘΘΟΛΘΒ-9ΩΛ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
& ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρουί σα Τεχνίκήί  Έκθεσή αφοραί  τήν προμήί θεία σκηνικών των παραστάσεων της ομάδας θε-
άτρου και της Παιδικής Σκηνής  του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. 

Πίο συγκεκρίμείνα:

Α. Η Ομάδα Θεάτρου του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π γία το είτος 2022, θα παρουσίαί σεί το θεατρίκοί  είργο         «ΙΦΙΓΕ-
ΝΕΙΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ» τής Λίίλίαν Δήμήτρακοπουί λου, καταί  τους μήί νες Μαί ρτίο & Απρίίλίο 2022, στο Δήί μο Αγίίας 
Παρασκευήί ς καί πίο συγκεκρίμείνα στο “2ο Γυμναί σίο Αγίίας Παρασκευήί ς” με συνολίκοί  αρίθμοί  παρα-
σταί σεων  12,  καθωί ς επίίσής, σε περίίπτωσή συμμετοχήί ς, στο Δίαδήμοτίκοί  Φεστίβαί λ Ερασίτεχνίκουί  Θε-
αί τρου Δήί μων Αττίκήί ς γία το είτος 2022  με συνολίκοί  αρίθμοί  παρασταί σεων 10.

Οί ήμερομήνίίες παρασταί σεων στο “2ο Γυμναί σίο Αγίίας Παρασκευήί ς”, καθωί ς καί στο Δίαδήμοτίκοί  
Φεστίβαί λ Ερασίτεχνίκουί  Θεαί τρου Δήί μων Αττίκήί ς γία το είτος 2022, θα καθορίστουί ν αναί λογα με τήν 
εξείλίξή του κορωνοίϊουί .

Β) Η Παιδική Σκηνή θα παρουσίαί σεί το θεατρίκοί  είργο «ΠΙΝΟΚΙΟ» του Καί ρλο Κολοί ντί γία τα σχολείία 
του Δήί μου Αγίίας Παρασκευήί ς με συνολίκοί  αρίθμοί  παρασταί σεων 10.   Οί ήμερομήνίίες των 
παρασταί σεων θα ορίσθουί ν κατοί πίν συνεννοήί σεως με τα  σχολείία του Δήί μου Αγίίας Παρασκευήί ς.

Προκείμείνου να πραγματοποίήθουί ν οί συγκεκρίμείνες παρασταί σείς, είίναί απαραίίτήτή ή κατασκευήί  σκή-
νίκωί ν:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 των προς ανάθεση παρεχόμενων υπηρεσιών/προμηθειών.

ΟΜΑΔΑ Α
Κατασκευή, τροποποιήσεις σκηνικού,  και βάψιμο επίπλων για το έργο ‘’ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ  ΕΝ

ΓΕΝΕΙ’’ της Λίίλίαν Δήμήτρακοπουί λου.

CPV: 44212320-8 (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)
Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ  ΤΜΧ
 1 Κοντραπλακεί στρογγυλαί  με δίαί μετρο 50 εκ. 4
 2 Ζωγραί φίσμα των κομματίωί ν με συί μβολα 4
 3 Τροποποίίήσή καί βαί ψίμο πυί λής αποί  αί λλο είργο που είχουμε 1
 4 Βαί ψίμο σε παγκαί κί αποί  αί λλο είργο που είχουμε. 1
                                                                                                                                   ΚΟΣΤΟΣ: 322,59€
                                                                                                                           Φ.Π.Α. 24% : 77,42€
                                                                                                              ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:  400,00€

ΟΜΑΔΑ Β
KATAΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Κατασκευή, βάψιμο και ζωγράφισμα σκηνικών για το έργο «ΠΙΝΟΚΙΟ» του Καί ρλο Κολοί ντί

CPV: 44212320-8 (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)

ΑΔΑ: Ψ0ΘΘΟΛΘΒ-9ΩΛ



Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ  ΤΜΧ
1 Σχήματίσμοί ς  γραμμαί των με κοντραπλακεί με κομμείνα κομμαί τία καί υί ψος 50 

εκ. γία τή λείξή ΠΙΝΟΚΙΟ 
7

2  Μπαουί λο δίασταί σεων 60 εκ. μήί κος 40 εκ. πλαί τος καί 50 εκ. υί ψος (βαί ψίμο του
μπαουί λου.)

1

3 Κοντραπλακεί πλαί τος 30 εκ καί υί ψος 250 εκ με στήί ρίγμα βαί σής. 2
4 Κοντραπλακεί πλαί τος 30 εκ καί υί ψος 300 εκ  (βαί ψίμο των παραπαί νω 

κομματίωί ν).
1

5 Κατασκευήί  καφασωτουί  ποί ρτας με υί ψος 210 εκ καί πλαί τος 80 εκ (βαί ψίμο) 1
6 Ταμπείλα  Πανδοχείίον ‘’Η κοί κκίνή  γαρίίδα’’ ζωγραφίσμείνή με καλλίτεχνίκαί  

γραί μματα.
1

7 Ζωγραί φίσμα των γραμμαί των τής λείξής ΠΙΝΟΚΙΟ με δίαί φορα χρωί ματα. 1
8 Φορήτοί  ταμείίο υί ψος 60 εκ. καί πλαί τος 60 εκ. με προί σθετή ταμπείλα ΤΑΜΕΙΟ 

χρωματίστοί .
1

9 Βαί ψίμο δίαφοί ρων σκαμποί  καί καρεκλωί ν 5
                                                                                                                                   ΚΟΣΤΟΣ: 1.290,32€
                                                                                                                           Φ.Π.Α. 24% : 309,68€
                                                                                                              ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:  1.600,00€

Γία  τήν  ως  αί νω  υπήρεσίία  το  συνολίκοί  κοί στος  υπολογίίζεταί  είως  του  ποσουί  των  2.000,00  ευρωί
συμπερίλαμβανομείνου του Φ.Π.Α.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός   :  
Το  κοί στος  γία  τήν  εκτείλεσή  των  ανωτείρω  προμήθείωί ν,  δεν  μπορείί  να  ξεπεραί σεί  το  ποσοί  των
2.000,00 €, συμπερίλαμβανομείνου του Φ.Π.Α. ποσοστουί  24% γία τον ΚΑΔ-15.6471.38 .

Ύπαρξη     πιστώσεων     :  
Γία  τήν  προμήί θεία/υπήρεσίία  θα  εγγραφείί  πίίστωσή  στον  προυϊ πολογίσμοί  του  Πολίτίστίκουί  &
Αθλήτίκουί  Οργανίσμουί  Δήί μου Αγίίας Παρασκευήί ς-  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,  γία το οίκονομίκοί  είτος 2022, στον
ΚΑΔ-15.6471.38 (με τίίτλο  Δαπάνη για κατασκευή σκηνικών για την Ομάδα Θεάτρου και την
Παιδική Θεατρική Σκηνή) υί ψους 2.000,00 ευρωί . 

Θεσμικό     Πλαίσιο     που     διέπει     την     προμήθεια     :  
1. Τίς δίαταί ξείς του Ν. 3852/2010.
2. Τίς δίαταί ξείς του Ν. 4412/2016.
3. Τίς δίαταί ξείς του Ν. 4555/2018.
4. Το αί ρθρο 66 καί 68 του Ν.4013/11.
5. Το αί ρθρο 11  του Ν.4270/14.
6. Το αί ρθρο 158 του Ν.3463/06.
7. Τίς δίαταί ξείς του Ν.4782/2021.
8. Τίς εγγεγραμμείνες πίστωί σείς στον προυϊ πολογίσμοί  εξοί δων είτους 2022.

Φορέας     χρηματοδότησης     :  
Η  δαπαί νή  γία  τήν  παροχήί  των  σχετίκωί ν υπήρεσίωί ν  τής  δίοργαί νωσής θα  καλυφθείί  αποί  ίίδίους
ποί ρους.

ΑΔΑ: Ψ0ΘΘΟΛΘΒ-9ΩΛ



Δικαίωμα     συμμετοχής   –   κριτήρια     επιλογής     αναδόχου     :  
Η επίλογήί  του αναδοί χου προμήθευτήί  θα γίίνεί μεταί  τήν λήί ψή καί αξίολοί γήσή προσφορωί ν καί τήν
καταί ταξή των συμμετεχοί ντων με κρίτήί ρίο τήν οίκονομίκαί  συμφεροί τερή προσφοραί .
Δίκαίίωμα συμμετοχήί ς  είχουν :  (π.χ.  :  οί λοί  οί  ελευί θεροί  επαγγελματίίες,  εταίρείίες  ήί /καί  οί  ενωί σείς
εταίρείωί ν που δραστήρίοποίουί νταί στον συγκεκρίμείνο κλαί δο).  

Τρόπος     εκτέλεσης     της     προμήθειας     :  
Απευθείίας αναί θεσή με αποί φασή Προείδρου συί μφωνα με τίς δίαταί ξείς του Ν. 4412/16.
Οί υποβαλλοί μενες προσφορείς θα πρείπεί να είίναί γία ολοί κλήρες τίς ποσοί τήτες τής ομαί δας, προς 
προμήί θεία. 

Συμβατικά     Στοιχεία:  
Στοίχείία  τής συί μβασής που θα προσαρτήθουί ν  καί θα αποτελείσουν αναποί σπαστο κομμαί τί  αυτήί ς,
καταί  σείραί  ίσχυί ος, είίναί:

1) Η αποί φασή του Δίοίκήτίκουί  Συμβουλίίου που αφοραί  τήν εξείδίίκευσή τής πίίστωσής.
2) Η προσφοραί  του μείοδοί τή (Τεχνίκήί  καί Οίκονομίκήί ).
3) H αποί φασή Προείδρου.

Έγκριση     Αποτελέσματος   –   Ανακοίνωση     Κατακύρωσης:  

1. Γία τήν είγκρίσή του αποτελείσματος αποφασίίζεί ο Προί εδρος μεταί  αποί  προήγουί μενή γνωί μή
του  αρμοί δίου  γία  αξίολοί γήσή  οργαί νου  συί μφωνα  με  τα  οί σα  ορίίζεί  το  αρθρ  118  του  Ν.
4412/16. 

2. Στον  προμήθευτήί  στον  οποίίο  θα  ανατεθείί  ή  υπήρεσίία/προμήί θεία  θα  αποσταλείί  σχετίκήί
ανακοίίνωσή που θα περίλαμβαί νεί τουλαί χίστον τα ακοί λουθα: 
- τήν προς προμήί θεία υπήρεσίία
- τήν ποσοί τήτα αναί  προμήί θεία
- τήν τίμήί  αναί  προμήί θεία
- τον φορεία γία τον οποίίο προορίίζεταί ή προμήί θεία
- τίς τεχνίκείς προδίαγραφείς οί πως εκείίνες θα προσδίορίστουί ν με αποί φασή του Δίοίκήτίκουί

Συμβουλίίου του οργανίσμουί
- τα στοίχείία τής Αποί φασής Προείδρου
- τήν προθεσμίία υπογραφήί ς τής συί μβασής

3. Σε  ενδεχοί μενο  που  ή  αναί θεσή  γίίνεταί  σε  αλλοδαποί  προμήθευτήί  ή  ανακοίίνωσή  θα
απευθυί νεταί στον εκπροί σωποί  του στήν Ελλαί δα, εαί ν υπαί ρχεί, ενωί  σε αντίίθετή περίίπτωσή θα
αποσταλείί σχετίκοί  τήλεγραί φήμα ήί  τήλετυί πήμα στον αλλοδαποί  προμήθευτήί . Στήν περίίπτωσή
που ή πλήρωμήί  στον  προμήθευτήί  προβλείπεταί  να γίίνεί  με  αί νοίγμα πίίστωσής,  ή εγγυί ήσή
καλήί ς  εκτείλεσής  μπορείί  να  κατατεθείί  στον  ανταποκρίτήί  τής  Τραί πεζας  τής  Ελλαί δος  στο
εξωτερίκοί ,  ή  δε  εγγυί ήσή  συμμετοχήί ς  παραμείνεί  σε  ίσχυί  καί  αποδεσμευί εταί  μεταί  τήν
καταί θεσή καί αποδοχήί  τής εγγυί ήσής καλήί ς εκτείλεσής. 

4. Εαί ν  ο  προμήθευτήί ς  στον  οποίίο  θα γίίνεί  ή  ανακοίίνωσή,  δεν  προσείλθεί  να υπογραί ψεί  τήν
συί μβασή, κήρυί σσεταί είκπτωτος με αποί φασή του Δήμοτίκουί  ήί  του Κοίνοτίκουί  Συμβουλίίου
υί στερα αποί  γνωμοδοί τήσή του αρμοί δίου οργαί νου, συί μφωνα με τίς δίαταί ξείς του Ν. 4412/16.

Χρόνος     Παράδοσης   –   Τρόπος     πληρωμής:  
Η παραί δοσή τής προμήί θείας θα γίίνεί  πρίν αποί  τήν είναρξή των παρασταί σεων. Η πλήρωμήί  τής αξίίας
τής προμήί θείας θα γίίνεί μεταί  τήν είκδοσή αποί  τον προμήθευτήί  των νοί μίμων φορολογίκωί ν στοίχείίων
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(συί μφωνα  με  τίς  δίαταί ξείς  του  κωί δίκα  βίβλίίων  καί  στοίχείίων)  καί  τήν  είκδοσή  χρήματίκωί ν
ενταλμαί των αποί  το λογίστήί ρίο του οργανίσμουί , ενωί  δεν θα υπερβείί τίς τρίαί ντα (30) ήμείρες. 

Τόπος     Παράδοσης:  
Η παραί δοσή τής προμήί θείας θα γίίνεί στον τοί πο δίεξαγωγήί ς των παρασταί σεων.

Παραλαβή   Προμήθειας  :  
Η παραλαβήί  των υλίκωί ν, θα γίίνεί αποί  τήν αρμοί δία Επίτροπήί  παρακολουί θήσής καί  παραλαβήί ς 
προμήθείωί ν καί θα πραγματοποίείίταί με ποσοτίκοί  καί ποίοτίκοί  είλεγχο, εντοί ς μίίας (1) ήμείρας αποί  
τήν ήμερομήνίία παραί δοσής των αγαθωί ν. 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο  αναί δοχος  συί μφωνα  με  τίς  ίσχυί ουσες  δίαταί ξείς,  βαρυί νεταί  με  οί λους  τους  φοί ρους,  τείλή  καί
κρατήί σείς που ίσχυί ουν καταί  τήν ήμείρα τής συί μβασής,  πλήν του Φ.Π.Α., ο οποίίος βαρυί νεί το νομίκοί
προί σωπο.

Με βαί σεί τα ανωτείρω καί λαμβαί νοντας υποί ψή τήν αναί γκή   κατασκευής σκηνικών  των
παραστάσεων της ομάδας θεάτρου  του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  γία το είτος  2021,  είσήγουί μαστε προς το
σωί μα  του  Δίοίκήτίκουί  Συμβουλίίου  τήν  εξείδίίκευσή  τής  πίίστωσής  υί ψους  2.000,00€,  στον  ΚΑΔ-
15.6471.38 (με  τίτλο  Δαπάνη  για  κατασκευή  σκηνικών  για  την  Ομάδα  Θεάτρου  και  την
Παιδική Θεατρική Σκηνή), γία τους λοί γους που αναφείρονταί στήν παρουί σα είσήί γήσή. 

Αγία Παρασκευή, 29/11/2021

Ο Συνταί ξας υπαί λλήλος
Ο  Αν. Προίϊσταί μενος Τμήί ματος

Δίοίκήτίκουί  - Οίκονομίκουί
Ο  Αν. Προίϊσταί μενος Δίευί θυνσής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

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. Εγκρίίνεί το κατεπείίγον του θείματος.

2. Εγκρίίνεί  τήν εξείδίίκευσή πίίστωσής γία τήν κατασκευήί  σκήνίκωί ν , γία τήν 
πραγματοποίίήσή των παρασταί σεων τής Ομαί δας Θεαί τρου καί τής Παίδίκήί ς Σκήνήί ς του 
Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  γία το είτος 2022,  υί ψους 2.000,00€,   στον ΚΑΔ-15.6471.38 (με τίίτλο Δαπαί νή γία
κατασκευήί  σκήνίκωί ν γία τήν Ομαί δα Θεαί τρου καί τήν Παίδίκήί  Θεατρίκήί  Σκήνήί ),                          
οί πως ακρίβωί ς αναφείρεταί στήν παρουί σα είσήί γήσή.
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Η παρουί σα αποί φασή πήί ρε τον αρίθμοί     109/2021.
Γία το παραπαί νω θείμα συνταί χθήκε το παροί ν πρακτίκοί  & υπογραί φεταί ως εξήί ς:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                        Παπασπυί ρος   Σπυρίίδων                                  Γουργουί λής Κων/νος, Δερματαί ς Ιωαί ννής,  Κωβαίίος Γεωί ργίος,  
                                                                                                          Βρατσίίδα Ευτείρπή, Δαί ρρας Γεωί ργίος, Κανίωί ρής Νίκοί λαος,                      
                                                                                                         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                              
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