
 

                                                 
                                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   
                                                 (Ως προς την Τεχνική Περιγραφή

                                                           στο πρώτο σκέλος)

 
                                            Αγία Παρασκευή  06.12.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 2114 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

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

Αριθ. Απόφασης: 112/2021     

         
   

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

πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικου γκαλά με την
μουσική παράσταση με τίτλο “Το

ταξίδι του Ρούντολφ”
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Επί του 6ου θέματος Η.Δ.

Θέμα:  Εισήγηση  για  την  εξειδίκευση  πίστωσης  ύψους   4.154,00 €,  στον  ΚΑΔ-15.6471.01
(Έξοδα  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων  γενικά),  για  την  παροχή  υπηρεσιών  για  την
πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικου μουσικού γκαλά, με τίτλο «Το ταξίδι του Ρούντολφ»,
την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 

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  4.154,00
€,  στον  ΚΑΔ-15.6471.01  (Έξοδα  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων  γενικά),  για  την  παροχή
υπηρεσιών για  την  πραγματοποίηση  Χριστουγεννιάτικου  μουσικού  γκαλά,  με  τίτλο  «Το
ταξίδι του Ρούντολφ», την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΠΑΟΔΑΠ  μέσα στα πλαίσια των  Χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων πραγματοποιεί 
Χριστουγεννιάτικο μουσικό γκαλά, με τίτλο «Το ταξίδι του Ρούντολφ», την Παρασκευή 17 
Δεκεμβρίου 2021,  που πρόκειται να πραγματοποιηθεί  στο Αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑΛ Αγίας 
Παρασκευής.

  Φυσικά λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικράτησαν κατά το προηγούμενο 
διάστημα λόγω της πανδημίας του covid-19, κατά την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων θα 
τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας της υγείας των πολιτών, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε οδηγίες της πολιτείας.

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

CPV  : 92312000-1 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

 Με τη με αρ. 101/2021 (ΑΔΑ:9ΩΥΥΟΛΘΒ-Ρ0Π) απόφαση του ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ εγκρίθηκε η αρ.
πρωτ.  1919/15-11-2021  πρόταση  συνεργασίας  από  την  εταιρεία  παραγωγής  «SYRIX
PRODUCTIONS A.M.K.E.» -Υπηρεσίες Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, για την πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικου γκαλά, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021. Συγκεκριμένα:
Θα είναι ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων με όχημα ένα παραμύθι για μικρούς και
μεγάλους. Το ταξίδι της αγάπης και του ονείρου ξεκινάει με οδηγούς τη μουσική και το λόγο.   Ένα
φωτεινό  μουσικό  ταξίδι,  μέσα  σ'  ένα  σπουδαίο  παραμύθι.  Η  ιστορία   του  συγγραφέα  Λευτέρη
Ντρούβα όπως παρουσιάζεται από την ηθοποιό  Τζένη Κάρνου και ζωντανεύει μέσα από γνωστές
χριστουγεννιάτικες μελωδίες, αγαπημένα μιούζικαλ και αποσπάσματα από γνωστές όπερες, από τις
φωνές των  Άννα Φιλιππάκη και Νίκο Καραγκιαούρη. Ένα δυναμικό, λαμπερό μουσικοθεατρικό
γκαλά,  σε  μία  νέα  ενορχηστρωτική  ματιά  του  Θοδωρή  Λεμπέση,  που  θα  μας  ταξιδέψει  με  τη
φαντασία μας, στο στη μαγεία των Χριστουγέννων. 

Συντελεστές:
Τραγουδούν: Άννα Φιλιππάκη (Υψίφωνος), Νίκος Καραγκιαούρης (Βαρύτονος) 
Ηθοποιός – Αφηγήτρια: Τζένη Κάρνου
Συγγραφέας: Λευτέρης Ντρούβας
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Συνοδεύει ορχήστρα Δωματίου
Ενορχήστρωση μουσικών έργων και Διεύθυνση ορχήστρας Θοδωρής Λεμπέσης
Το κόστος της ανωτέρω εκδηλώσεως, δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσόν  των 4.154 ,00 ευρώ
(συμπ/νου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, στον Κ.Α.Δ.-
15.6471.01 (Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά).
{Στο  ανωτέρω  ποσό  θα  συμπεριλαμβάνονται  οι  αμοιβές  των  καλλιτεχνών  με  τις  ασφαλιστικές
εισφορές τους καθώς και η εκτέλεση παραγωγής (ήχος, φώτα, αναλόγια)}.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1. Καλλιτεχνικές  υπηρεσίες  για  την
πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικου γκαλά με τίτλο
«Το ταξίδι του Ρούντολφ

1 3.350,00 ευρώ

Σύνολο άνευ ΦΠΑ 3.350,00 ευρώ
                  ΦΠΑ 24%    804,00 ευρώ
        Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ 4.154,00 ευρώ

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός   :
Το κόστος για την εκτέλεση των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών,  δεν μπορεί  να  ξεπεράσει  το
συνολικό  ποσό  των   4.154,00  €  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  ποσοστού  24%, στον  ΚΑΔ-
15.6471.01. (ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ )

Ύπαρξη πιστώσεων :
Για την παροχή των υπηρεσιών υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Πολιτιστικού &
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής- Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.,  για το οικονομικό έτος 2021, στον
ΚΑΔ-15.6471.01 (Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά), ύψους 13.614,59  ευρώ. 

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

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

Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου :
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Η  επιλογή  του  αναδόχου  προμηθευτή  θα  γίνει  μετά  την  Πρόταση  συνεργασίας  από  την
εταιρεία παραγωγής “SYRIX PRODUCTIONS A.M.K.E. -Υπηρεσίες Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων,

Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας :
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

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 άρθρο 118
του Ν. 4412/16 

2. Στον προμηθευτή στον οποίο θα ανατεθεί η υπηρεσία θα αποσταλεί σχετική επιστολή
αναθέσεως.

Χρόνος Παράδοσης – Τρόπος πληρωμής:
Η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  θα  γίνεται  για  το  διάστημα  πραγματοποίησης  της  κάθε  εκδήλωσης
κατόπιν έγγραφων εντολών του νομικού προσώπου.
Η  πληρωμή  της  αξίας  των υπηρεσιών θα  γίνει  μετά  την  έκδοση  από  τον  ανάδοχο  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. 

Παραλαβή  Υπηρεσιών:  Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών,  θα
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, που έχει οριστεί σύμφωνα με
σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. 

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

Με  βάσει  τα  ανωτέρω  και  λαμβάνοντας  υπόψη  την  ανάγκη  για  την  πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικου μουσικού γκαλά, με τίτλο «Το ταξίδι του Ρούντολφ», την Παρασκευή 17
Δεκεμβρίου 2021,  εισηγούμαστε προς το σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου την εξειδίκευση της
πίστωσης  ύψους  4.154,00€,  στον  ΚΑΔ-15.6471.01  (Έξοδα  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων
γενικά), για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση. 

Αγία Παρασκευή, 03/12/2021

Η συντάξασα Ο Αν.Προιστάμενος 
Διοικητικού - Οικονομικών

Ο Αν. Προϊστάμενος
Διοίκησης

Μανέλα Γεωργία 
ΠΕ Φυσικής Αγωγή

Παρασκευάς Παρασκευόπουλος
ΠΕ Φυσικής Αγωγή

Νικόλαος Κανιώρης
ΠΕ Φυσικής Αγωγής
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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 Χριστουγεννιάτικου 
μουσικού γκαλά, με τίτλο «Το ταξίδι του Ρούντολφ», την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021,  
ύψους  4.154,00€ στον ΚΑΔ-15.6471.01 (Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά), 
όπως ακριβώς αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό    112/2021.
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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