
                                                                 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγίία Παρασκευήί   06.12.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 2110 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

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

Αριθ. Απόφασης: 110/2021     

         
   

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
παροχή  υπηρεσιών ηχητικής –

φωτιστικής κάλυψης για τις
συναυλίες της Δημοτικής

Φιλαρμονικής σε Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις της πόλης μας” 

ΑΔΑ: 672ΘΟΛΘΒ-ΜΗΒ



Επί του 4ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: “Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 3.658,00€ στον ΚΑΔ-15.6471.01, (Έξοδα πολιτιστικών

δραστηριοτήτων γενικά) για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής  - φωτιστικής κάλυψης για τις

συναυλίες  της  Δημοτικής  Φιλαρμονικής  στις  εκδηλώσεις  α)«Άναμμα  Χριστουγεννιάτικου

Δένδρου» την  Κυριακή 12-12-2021 β) Κάλαντα Χριστουγέννων την Παρασκευή 24-12- 2021

και γ) Κάλαντα Πρωτοχρονιάς την Παρασκευή 31-12 2021 ”

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Στο πλαίίσίο των πολίτίστίκωί ν Χρίστουγεννίαί τίκων εκδήλωί σεων του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. καί του Δήί μου, θα

πραγματοποίήθουί ν  συναυλίίες  αποί  τήν  Δήμοτίκήί  Φίλαρμονίκήί  στίς  καί τωθί  Χρίστουγεννίαί τίκες

εκδήλωί σείς:

1. “Άναμμα Χριστουγεννιάτικου Δένδρου»,  Κυριακή 12-12-2021   

2. “Κάλαντα Χριστουγέννων”, Παρασκευή 24-12- 2021   

3. “Κάλαντα Πρωτοχρονιάς”,  Παρασκευή 31-12 2021   

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 στον ΚΑΔ:

15.6471.01  (Έξοδα πολίτίστίκωί ν δραστήρίοτήί των γενίκαί ) γία τήν  παροχή υπηρεσιών ηχητικής-

φωτιστικής  κάλυψης στις  συναυλίες  της  Δημοτικής  Φιλαρμονικής  στις  εκδηλώσεις

α)«Άναμμα  Χριστουγεννιάτικου  Δένδρου»  την  Κυριακή  12-12-2021  β)Κάλαντα

Χριστουγέννων την Παρασκευή 24-12- 2021 και γ) Κάλαντα Πρωτοχρονιάς την Παρασκευή

31-12 2021,  υί ψους τρίωί ν χίλίαί δων εξακοσίίων πενήί ντα οκτωί   ευρωί  (3.658,00€ ) συμπ/νου ΦΠΑ

24%.

Επίπροί σθετα 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  πραγματοποίίήσή  τής  ανωτείρω  εκδήί λωσής καί

συί μφωνα  με  τήν  υπ΄αρίθμ.πρωτ.  2010/29-11-2021  Τεχνίκήί  Περίγραφήί  τής  υπήρεσίίας  του

Οργανίσμουί , είσήγουί μαστε ως ακολουί θως:

Η δαπαί νή που απαίτείίταί γία τήν καί λυψή τής παροχήί ς των ανωτείρω υπήρεσίωί ν,  συνολίκαί

ανείρχεταί  στο  ποσοί  των  3.658,00 €, συμπερίλαμβανομείνου ΦΠΑ  24%, υπαί ρχεί  δε  δίαθείσίμή

πίίστωσή στον ΚΑΔ:  15.6471.01 (Έξοδα πολίτίστίκωί ν  δραστήρίοτήί των γενίκαί  ), υί ψους  13.614,59

ευρωί . 
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TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μεταί  αποί  δίερευί νήσή  των  αναγκωί ν  γία  τήν  παροχήί  υπήρεσίωί ν  ήχήτίκήί ς  –

φωτίστίκήί ς  καί λυψής  (ενοίκίίασή)  στα  πλαίίσία  πραγματοποίίήσής  των συναυλίωί ν  τής

Δήμοτίκήί ς  Φίλαρμονίκήί ς  στίς  εκδήλωί σείς  α)«Άναμμα  Χρίστουγεννίαί τίκου  Δείνδρου»  τήν

Κυρίακήί  12-12-2021  β)  Καί λαντα  Χρίστουγείννων  τήν  Παρασκευήί  24-12-  2021  καί  γ)

Καί λαντα Πρωτοχρονίαί ς τήν Παρασκευήί  31-12 2021 ,  θα απαίτήθουί ν τα παρακαί τω:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV  : 32342410-9 (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ)  

Α )  Ημείρα παροχήί ς υπήρεσίίας: Κυρίακήί  12  Δεκεμβρίίου 2021   

Α. Ηχητικός εξοπλισμός 

 Κονσοί λα Ψήφίακήί  32 καναλίωί ν 
τεμαί χίο 1, Ηχείία SUB τεμαί χία 4 με τα αντίίστοίχα 

Ηχείία Δορυφοί ρους τεμαί χία 4, Ηχείία Monitors
τεμαί χία 4 , Μίκροί φωνα Πυκνωτίκαί  καί 

δυναμίκαί  τεμαί χία 14, Μίκροί φωνο ασυί ρματο 
τεμαί χίο 1, Βαί σείς Μίκροφωί νων τεμαί χία 15.

Καλωδίίωσή. Τρίφασίκοί ς πίίνακας  ήλεκτρίκοί ς 
ρευί ματος τεμαί χίο 1. 

Β. Back line εξοπλισμός 
Set Drums τεμαί χίο 1, 
Αναλοί γία τεμαί χία 15.

Γ. Φωτισμός.
Βαί σείς  ανυψωί σεως προβολείων (τζίίνία)

τεμαί χία 3.
Προβολείίς PAR LED RGBW τεμαί χία 14.

Κονσοί λα φωτίσμοί ς τεμαί χίο 1.

Δ. Προσωπικό 
- 2 Ηχολήί πτής 
- 1 φωτίστήί ς 

1) 1 Τεχνίκοί ς σκήνήί ς

Β )   Ημείρα παροχήί ς υπήρεσίίας: Παρασκευήί  24  Δεκεμβρίίου 2021   

Α. Ηχητικός εξοπλισμός
 Κονσοί λα Ψήφίακήί  32 καναλίωί ν

τεμαί χίο 1, Ηχείία 500 watt τεμαί χία 4 , Βαί σείς
ήχείίων τεμαί χία 4, Ηχείία Monitors τεμαί χία 2 ,

Ενίσχυτήί ς ήχείίων τεμαί χίο 1, Μίκροί φωνα
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Πυκνωτίκαί  καί δυναμίκαί  τεμαί χία 15, Βαί σείς
μίκροφωί νων τεμαί χία 15.

Καλωδίίωσή, Γεννήί τρία παροχήί ς ρευί ματος.

Β. Προσωπικό
Ηχολήί πτες 3.

Γ )   Ημείρα παροχήί ς υπήρεσίίας: Παρασκευήί  31  Δεκεμβρίίου 2021   

Α. Ηχητικός Εξοπλισμός: 
Κονσοί λα  Ψήφίακήί  32 καναλίωί ν τεμαί χίο 1 

Ηχείία 500watt είκαστο τεμαί χία 4, 
Ηχείία Monitors τεμαί χία  4 ,

 Μίκροί φωνα Πυκνωτίκαί  καί δυναμίκαί  τεμαί χία 10,
 Μίκροί φωνο ασυί ρματο τεμαί χίο 1, 
Βαί σείς  Μίκροφωί νων τεμαί χία 10.

Καλωδίίωσή.
 Πίίνακας ήλεκτρίκουί  ρευί ματος τεμαί χίο 1. 

Β  . Back line   εξοπλισμός     
Set  Drums τεμαί χίο 1, 
Αναλοί γία τεμαί χία 10.

Γ. Προσωπικό
2 Ηχολήί πτες  

   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ποσότητα

1

2.

3.

Ηχήτίκήί  καί  φωτίστίκήί  καί λυψή  τήν  Κυρίακήί  12
Δεκεμβρίίου 2021,  Χρίστουγεννίαί τίκή Συναυλίία Δήμοτίκήί ς
Φίλαρμονίκήί ς «Άναμμα Χρίστουγεννίαί τίκου Δείνδρου” 
Ηχήτίκήί  καί λυψή  τήν  Παρασκευήί  24  Δεκεμβρίίου  2021,
Χρίστουγεννίαί τίκή  Συναυλίία  Δήμοτίκήί ς  Φίλαρμονίκήί ς
«Καί λαντα Χρίστουγείννων»
Ηχήτίκήί  καί λυψή  τήν  Παρασκευήί  31  Δεκεμβρίίου  2021,
Χρίστουγεννίαί τίκή  Συναυλίία  Δήμοτίκήί ς  Φίλαρμονίκήί ς
«Καί λαντα Πρωτοχρονίαί ς»

1

1

1

ΣΥΝΟΛΟ αί νευ Φ.Π.Α. 2.950,00 €

Φ.Π.Α.24% 708,00 €

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 3.658,00 €
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ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ενδεικτικός προϋπολογισμός   :  

Το κοί στος  γία τήν εκτείλεσή των ανωτείρω παρεχοί μενων υπήρεσίωί ν,  δεν μπορείί  να  ξεπεραί σεί  το

συνολίκοί  ποσοί  των3.658,00    €   συμπερίλαμβανομείνου  του  Φ.Π.Α.  ποσοστουί  24%,   στον  ΚΑΔ-

15.6471.01.

Ύπαρξη     πιστώσεων     :  

Γία  τήν  παροχήί  τής  ανωτείρω  υπήρεσίίας  υπαί ρχεί  δίαθείσίμή  πίίστωσή  στον  προυϋ πολογίσμοί  του

Πολίτίστίκουί  &  Αθλήτίκουί  Οργανίσμουί  Δήί μου Αγίίας  Παρασκευήί ς-  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,  γία το οίκονομίκοί

είτος 2021, στον ΚΑΔ-15.6471.01 (Έξοδα πολίτίστίκωί ν δραστήρίοτήί των γενίκαί ), υί ψους  13.614,59

ευρωί . 

Θεσμικό     Πλαίσιο     που     διέπει     την     προμήθεια     :  

1. Τίς δίαταί ξείς του Ν. 3852/2010.

2. Τίς δίαταί ξείς του Ν. 4412/2016, οί πως αυτοί ς τροποποίήί θήκε με τον Ν.4782/2021.

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 εγγεγραμμείνες πίστωί σείς στον προυϋ πολογίσμοί  εξοί δων είτους 2021.

Φορέας     χρηματοδότησης     :  

Η δαπαί νή γία τήν παροχήί  των σχετίκωί ν υπήρεσίωί ν θα καλυφθείί αποί  ίίδίους ποί ρους.

Δικαίωμα     συμμετοχής   –   κριτήρια     επιλογής     αναδόχου     :  

Η επίλογήί  του αναδοί χου προμήθευτήί  θα γίίνεί με κρίτήί ρίο τήν οίκονομίκαί  συμφεροί τερή προσφοραί .

Τρόπος     εκτέλεσης     της   υπηρεσίας   :  

Απευθείίας αναί θεσή με αποί φασή Προείδρου  συί μφωνα με τίς δίαταί ξείς του Ν. 4412/16, οί πως αυτοί ς

τροποποίήί θήκε με τον Ν.4782/2021.

Έγκριση     Αποτελέσματος   –   Ανακοίνωση     Κατακύρωσης:  

2) 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 αί ρθρο 118 του Ν. 4412/16 
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3) Στον  προμήθευτήί  στον  οποίίο  θα  ανατεθείί  ή  υπήρεσίία  θα  αποσταλείί  σχετίκήί  επίστολήί

αναθείσεως.

Χρόνος     Παράδοσης   –   Τρόπος     πληρωμής:  

Η εκτείλεσή τής υπήρεσίίας θα πραγματοποίήθείί τήν   Κυρίακήί  12/12/2021,  Παρασκευήί  24/12/2021 

καί τήν  Παρασκευήί  31/12/ 2021 .      

Η  πλήρωμήί  τής  αξίίας  των  υπήρεσίωί ν  θα γίίνεί  μεταί  τήν  είκδοσή  αποί  τον  αναί δοχο  των νοί μίμων

φορολογίκωί ν  στοίχείίων  (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. 

Παραλαβή   Υπηρεσιών  :  Η  παρακολουί θήσή  τής  εκτείλεσής  των  παρεχοί μενων  υπήρεσίωί ν,  θα

πραγματοποίήθείί  αποί  τήν αρμοί δία Επίτροπήί  παραλαβήί ς υπήρεσίωί ν,  που είχεί  ορίστείί συί μφωνα  με

σχετίκήί  Αποί φασή του Δίοίκήτίκουί  Συμβουλίίου του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. 

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  τίς  δαπαί νες  που  θα  απαίτήθουί ν  γία  τήν

παροχήί  υπήρεσίωί ν  ήχήτίκήί ς-φωτίστίκήί ς  καί λυψής,  στα πλαίίσία πραγματοποίίήσής των συναυλίωί ν

τής Δήμοτίκήί ς Φίλαρμονίκήί ς στίς εκδήλωί σείς α)«Άναμμα Χρίστουγεννίαί τίκου Δείνδρου» τήν  Κυρίακήί

12-12-2021 β) Καί λαντα Χρίστουγείννων τήν Παρασκευήί  24-12- 2021 καί γ) Καί λαντα Πρωτοχρονίαί ς

τήν  Παρασκευήί  31-12  2021,  είσήγουί μαστε  προς  το  σωί μα  του  Δίοίκήτίκουί  Συμβουλίίου,   τήν

εξείδίίκευσή  τής  πίίστωσής  καί  τήν  είγκρίσή  συνολίκήί ς δαπαί νής  υί ψους  3.658,00 €  στον  ΚΑΔ:

15.6471.01 “Έξοδα πολίτίστίκωί ν δραστήρίοτήί των γενίκαί ”,  γία τους λοί γους που αναφείρονταί στήν

παρουί σα είσήί γήσή. 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

Ο Αν. Προίϋσταμείνος 

Δίοίκήτίκουί  Οίκονομίκουί

Ο Αν. Προίϋσταί μενος 

Δίευί θυνσής

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΝΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΔΑ: 672ΘΟΛΘΒ-ΜΗΒ



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 παροχήί  υπήρεσίωί ν ήχήτίκήί ς-φωτίστίκήί ς 
καί λυψής, στα πλαίίσία πραγματοποίίήσής των συναυλίωί ν τής Δήμοτίκήί ς Φίλαρμονίκήί ς στίς 
εκδήλωί σείς α)«Άναμμα Χρίστουγεννίαί τίκου Δείνδρου» τήν  Κυρίακήί  12-12-2021 β) Καί λαντα 
Χρίστουγείννων τήν Παρασκευήί  24-12- 2021 καί γ) Καί λαντα Πρωτοχρονίαί ς τήν Παρασκευήί  
31-12 2021, υί ψους 3.658,00 € στον ΚΑΔ: 15.6471.01 “Έξοδα πολίτίστίκωί ν δραστήρίοτήί των 
γενίκαί ”, οί πως ακρίβωί ς αναφείρεταί στήν παρουί σα είσήί γήσή.

Η παρουί σα αποί φασή πήί ρε τον αρίθμοί     110/2021.
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, Νίκολακοπουί λου Βασίλίκήί ,
                                                                                                          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                              

ΑΔΑ: 672ΘΟΛΘΒ-ΜΗΒ


	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Από τα πρακτικά της υπ΄αρ. 35 /2021 συνεδρίασης
	Αριθ. Απόφασης: 110/2021
	Παρόντες
	Απόντες
	TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	& ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



		2021-12-06T12:15:54+0200
	Athens




