
 

                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                       (Ως προς την περίληψη της απόφασης)                
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  06.12.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 2113 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

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

Αριθ. Απόφασης: 111/2021     

         
   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 03/12/2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα
18:00, συνήλθε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση,  το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα
από την με αρ. πρ.: 2080/02.12.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος
Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
55/11.03.2020, τεύχος Α΄)
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών
βρέθηκαν παρόντες  - 9-  στην συνεδρίαση.

                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.Κατά την διάρκεια συζήτησης επί του 2ου θέματος Η.Δ., προσήλθε η κ. Νικολακοπούλου Βασιλική.

2.Κατά την διάρκεια συζήτησης επί του 5ου θέματος Η.Δ., προσήλθε ο κ.Διακογιάννης Πέτρος.

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  και προμήθεια υλικών, για
την πραγματοποίηση εκδήλωσης του
ΠΑΟΔΑΠ την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου

2021 & την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου
2021, με τίτλο 

“Ο Άη Βασίλης στην πόλη”
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Επί του 5ου θέματος Η.Δ.

Θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης ύψους  4.612,80 €, στον ΚΑΔ-15.6471.01 (Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων  γενικά),  για  την  παροχή  υπηρεσιών και  προμήθεια  υλικών,  για  την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων του ΠΑΟΔΑΠ  την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου & την Παρασκευή
31 Δεκεμβρίου 2021, με τίτλο “Ο Αη Βασίλης στην πόλη”.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Σύμφωνα με τον Ν. 4555/18 “Κλεισθένης” (ΦΕΚ 133 τ.Ά), με το άρθρο 203 αντικαθίσταται η

περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10, θα πρέπει να γίνει εξειδίκευση πίστωσης ύψους
4.612,80  €,  στον  ΚΑΔ-15.6471.01  (Έξοδα  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων  γενικά),  για  την
παροχή  υπηρεσιών και  προμήθεια  υλικών,  για  την  πραγματοποίηση  εκδηλώσεων  του
ΠΑΟΔΑΠ  την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου & την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021, με τίτλο “Ο Αη
Βασίλης στην πόλη”.

Ο ΠΑΟΔΑΠ  συνεχίζει με τις εορταστικές διανομές εντύπων και διαφημιστικών δώρων του  
την προσπάθεια ενδυνάμωσης του εμπορικού του σήματος και της διάδοσης του ονόματος του 
θεσμού και των υπηρεσιών του στους  δημότες και κυρίως στις οικογένειες με παιδιά, στους οποίους 
ο ΠΑΟΔΑΠ προσπαθεί να προσφέρει πλούσια αθλητικά και πολιτιστικά προϊόντα και να τους εντάξει 
στις αθλητικές και πολιτιστικές του ομάδες δίνοντας τους υγιείς διεξόδους έκφρασης και εκτόνωσης, 
εκπαίδευσης και δημιουργίας. 

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής  αυτές τις γιορτές θα 
πραγματοποιήσει 2 διανομές  σε κεντρικά σημεία της πόλης μας, την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 
και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 στις οποίες θα συμμετέχουν: 

 Η ομάδα ποδηλατών της πόλης μας την πρώτη φορά και 

 Παιδιά ΑΜΕΑ σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν δωρεάν είτε στολές Αι Βασίλη, είτε σκουφάκια, είτε τρίγωνα για 
κάλαντα. Ενώ τη διανομή εντύπων, μπαλονιών και διαφημιστικών τετραδίων θα πραγματοποιήσουν 
μαζί με τα «ξωτικά» του Αι Βασίλη και 2 χριστουγεννιάτικες μασκότ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του N.4412/16, προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες που προκύπτουν για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια υλικών, για την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων του ΠΑΟΔΑΠ  την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου & την Παρασκευή 31 
Δεκεμβρίου 2021, με τίτλο “Ο Αη Βασίλης στην πόλη” και σύμφωνα με: 

1) Την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  2046/29-11-2022 Τεχνική  Περιγραφή  της  Υπηρεσίας, Το  με  ΑΔΑΜ:
21REQ009629435/30-11-2022 Πρωτογενές Αίτημα της Υπηρεσίας,

εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Η συνολική δαπάνη που απαιτείται για την κάλυψη της παροχή υπηρεσιών και προμηθειών,
για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια υλικών, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του
ΠΑΟΔΑΠ  την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου & την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021, με τίτλο “Ο Αη
Βασίλης στην πόλη”, είναι 4.612,80 (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), θα δεσμευτεί στoν ΚΑΔ 15.6471.01
(Έξοδα  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων  γενικά),  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2021,  του νομικού προσώπου.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
& ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια υλικών, για την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων του ΠΑΟΔΑΠ  την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου & την Παρασκευή 31 
Δεκεμβρίου 2021, με τίτλο “Ο Αη Βασίλης στην πόλη”.  

Πιο συγκεκριμένα:

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής  αυτές τις γιορτές θα 
πραγματοποιήσει 2 διανομές  σε κεντρικά σημεία της πόλης μας, την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 
και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 στις οποίες θα συμμετέχουν: 

 Η ομάδα ποδηλατών της πόλης μας την πρώτη φορά και 

 Παιδιά ΑΜΕΑ σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν δωρεάν είτε στολές Αι Βασίλη, είτε σκουφάκια, είτε τρίγωνα για 
κάλαντα. Ενώ τη διανομή εντύπων, μπαλονιών και διαφημιστικών τετραδίων θα πραγματοποιήσουν 
μαζί με τα «ξωτικά» του Αι Βασίλη και 2 χριστουγεννιάτικες μασκότ.

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις, είναι απαραίτητα:

ΟΜΑΔΑ Α
Αμοιβή ηθοποιών Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 και Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

CPV: 92312000-1 (Καλλιτεχνικές υπηρεσίες)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ποσότητα ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1

2

4 άτομα ηθοποιοί (Αι Βασίλης + ξωτικά), Κυριακή 19 
Δεκεμβρίου 2021 και Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021
2 μασκότ ηθοποιοί με χριστουγεννιάτικες στολές, Κυριακή 19 
Δεκεμβρίου 2021 και Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021

1

1
1.120,00 €

ΣΥΝΟΛΟ άνευ Φ.Π.Α. 1.120,00 €

Φ.Π.Α.24% 268,80 €

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 1.388,80 €

ΟΜΑΔΑ Β
Προμήθεια υλικών

                                      CPV: 18400000-3 (Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης).
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ
1 Στολές Αι Βασίλη ενηλίκων   120 840,00 €
2 Στολές Αι Βασίλη παιδικές   50 360,00 €
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3 Σκουφάκια Αι Βασίλη  φωτιζόμ. 
ενηλίκων     

120 280,00 €

4 Σκουφάκια Αι Βασίλη παιδικά  120 170,00 €
5 Τριγωνάκια για κάλαντα 50 70,00 €
6 Μπαλόνια με εκτύπωση σε καλαμάκι 

φουσκωμένα
500 500,00 €

7 Stands και τραπεζάκια για διανομή 
υλικού

10 380,00 €

                     ΣΥΝΟΛΟ άνευ ΦΠΑ 2.600,00 €
                                        ΦΠΑ 24% 624,00 ευρώ

                 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 3.224,00 ευρώ

Για  τις  ως  άνω  υπηρεσίες  &  προμήθειες  το  συνολικό  κόστος  υπολογίζεται  έως  του  ποσού  των
4.612,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός   :
Το κόστος για την εκτέλεση των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών και προμηθειών, δεν μπορεί να
ξεπεράσει το ποσό των 4.612,80 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 24% για τον ΚΑΔ-
15.6471.01  .

Ύπαρξη     πιστώσεων     :
Για  την  παροχή  των υπηρεσιών  θα  εγγραφεί  πίστωση  στον  προϋπολογισμό  του  Πολιτιστικού  &
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής- Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,  για το οικονομικό έτος 2022, στον
ΚΑΔ-15.6471.01 (Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά) ύψους 4.612,80 ευρώ.

Θεσμικό     Πλαίσιο     που     διέπει     την     προμήθεια     :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
4. Το άρθρο 66 και 68 του Ν.4013/11.
5. Το άρθρο 11  του Ν.4270/14.
6. Το άρθρο 158 του Ν.3463/06.
7. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021.
8. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2021.

Φορέας     χρηματοδότησης:
Η  δαπάνη  για  την  παροχή  των  σχετικών υπηρεσιών  της  διοργάνωσης θα  καλυφθεί  από  ίδιους
πόρους.

Δικαίωμα     συμμετοχής   –   κριτήρια     επιλογής     αναδόχου     :
Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την
κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :  (π.χ.  :  όλοι  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες,  εταιρείες ή/και  οι  ενώσεις
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο).  
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Τρόπος     εκτέλεσης     της υπηρεσίας     :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να είναι για ολόκληρες τις ποσότητες της ομάδας. 

Συμβατικά     Στοιχεία:
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και  θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής,
κατά σειρά ισχύος, είναι:

1) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την εξειδίκευση της πίστωσης.
2) Η προσφορά του μειοδότη (Τεχνική και Οικονομική).
3) H απόφαση Προέδρου.

Έγκριση     Αποτελέσματος   –   Ανακοίνωση     Κατακύρωσης:

1. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος μετά από προηγούμενη γνώμη
του  αρμόδιου  για  αξιολόγηση  οργάνου  σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζει  το  αρθρ  118  του  Ν.
4412/16. 

2. Στον  προμηθευτή  στον  οποίο  θα  ανατεθεί  η  υπηρεσία/προμήθεια  θα  αποσταλεί  σχετική
ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
- την προς προμήθεια υπηρεσία
- την ποσότητα ανά υπηρεσία
- την τιμή ανά υπηρεσία
- τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η υπηρεσία
- τις τεχνικές προδιαγραφές όπως εκείνες θα προσδιοριστούν με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου του οργανισμού
- τα στοιχεία της Απόφασης Προέδρου
- την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης

3. Σε  ενδεχόμενο  που  η  ανάθεση  γίνεται  σε  αλλοδαπό  προμηθευτή  η  ανακοίνωση  θα
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα
αποσταλεί σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση
που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται  να γίνει  με  άνοιγμα πίστωσης,  η  εγγύηση
καλής  εκτέλεσης  μπορεί  να  κατατεθεί  στον  ανταποκριτή  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  στο
εξωτερικό,  η  δε  εγγύηση  συμμετοχής  παραμένει  σε  ισχύ  και  αποδεσμεύεται  μετά  την
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

4. Εάν ο  προμηθευτής στον  οποίο  θα γίνει  η  ανακοίνωση,  δεν προσέλθει  να  υπογράψει  την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού ή του Κοινοτικού Συμβουλίου
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Υπογραφή     Σύμβασης:
Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η υπηρεσία υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία  της  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σχετικής
σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας. 

Σύμβαση:
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση
συντάσσεται  με  τους  όρους  που  αναφέρονται  στην  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που
καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και στην προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την
κατά νόμο επιτροπή. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία
και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :

ΑΔΑ: ΩΝΘ6ΟΛΘΒ-Ω6Ι



1. Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.

3. Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

4. Τις προς παροχή υπηρεσίες και την ποσότητα.

5. Την συμφωνηθείσα τιμή.

6. Τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παράδοσης της προμήθειας.

7. Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.

8. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

9. Τον τρόπο παραλαβής.

10. Τον τρόπο πληρωμής.

11. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

12. Τον τρόπο επίλυσης των διαφορών.

13. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

14. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος.

Η     σύμβαση     τίθεται     σε     ισχύ  ,   από     την     υπογραφή     του     σχετικού     συμφωνητικού.

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης, εκτός αν για
εύλογη αιτία έχει εγγράφως δοθεί παράταση του χρόνου παράδοσης. 

Χρόνος     Παράδοσης   –   Τρόπος     πληρωμής:
Η παράδοση/ εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνει  από την έναρξη των παραστάσεων.
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνει μετά την έκδοση από τον προμηθευτή των νόμιμων
φορολογικών  στοιχείων  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  κώδικα  βιβλίων  και  στοιχείων)  και  την
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του οργανισμού, ενώ δεν θα υπερβεί τις τριάντα
(30) ημέρες. 

Τόπος     Παράδοσης:
Η παράδοση/εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνεται στον τόπο διεξαγωγής των παραστάσεων, όπως
αναλυτικά παρατίθενται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

Παραλαβή   Υπηρεσιών  :
Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών,  θα  πραγματοποιηθεί  από  την
αρμόδια Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, που έχει οριστεί σύμφωνα με  Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., και θα πραγματοποιείται με ποιοτικό έλεγχο, για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η σύμβαση.

Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο  ανάδοχος  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  βαρύνεται  με  όλους  τους  φόρους,  τέλη  και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης,  πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το νομικό
πρόσωπο.
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Με  βάσει  τα  ανωτέρω  και  λαμβάνοντας  υπόψη  την  ανάγκη   για  την  πραγματοποίηση
εκδηλώσεων του ΠΑΟΔΑΠ  την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου & την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου
2021,  με  τίτλο  “Ο  Αη  Βασίλης  στην  πόλη”,  εισηγούμαστε  προς  το  σώμα  του  Διοικητικού
Συμβουλίου  την  εξειδίκευση  της  πίστωσης  ύψους  4.612,80  €,  στον  ΚΑΔ-15.6471.01  (Έξοδα
πολιτιστικών  δραστηριοτήτων  γενικά),  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στην  παρούσα
εισήγηση. 

Αγία Παρασκευή, 30/11/2021

Ο Συντάξας υπάλληλος
Ο  Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Διοικητικού - Οικονομικού
Ο  Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

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. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2. Εγκρίνει  την εξειδίκευση πίστωσης  για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του ΠΑΟΔΑΠ  
την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου & την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021, με τίτλο “Ο Αη Βασίλης 
στην πόλη”, ύψους  4.612,80 €, στον ΚΑΔ-15.6471.01 (Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
γενικά), , όπως ακριβώς αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό    111/2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                        Παπασπύρος   Σπυρίδων                                  Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης,  Κωβαίος Γεώργιος,  
                                                                                                          Βρατσίδα Ευτέρπη, Δάρρας Γεώργιος, Νικολακοπούλου Βασιλική,
                                                                                                          Διακογιάννης Πέτρος, Κανιώρης Νικόλαος,  
                                                                                                          Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)
                                                                                                                                                                                                                                                  

                        ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

                         Αγία Παρασκευή....................................

                                          Η Γραμματέας                                         

                              Μπακιρτζή Καλλιόπη                              
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