
                                                                 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγίία Παρασκευήί   17.12.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 2278 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 38 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 119/2021     

         
   

Στήν Αγίία Παρασκευήί ,  σήί μερα τήν 17/12/2021,  ήμείρα τής εβδομαί δας Παρασκευήί  καί ωί ρα
12.00, συνήί λθε σε είκτακτή - κατεπείίγουσα συνεδρίίασή, μείσω ήλεκτρονίκουί  ταχυδρομείίου, το
Δίοίκήτίκοί  Συμβουί λίο, υί στερα αποί  τήν με αρ. πρ.: 2239/16.12.2021 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  - 12 -  στήν συνεδρίίασή.

                Παρόντες                           Απόντες

                Παπασπύρος Σπυρίδων                                                       Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία                          
                 Βλαχογιάννη Μαρία                                                              Νικολακοπούλου Βασιλική                        
                 Αργυρός Ιωάννης                                                                   Διακογιάννης Πέτρος                                   
                 Λέκκας Διονύσιος
                 Κωβαίος Γεώργιος
                 Αναστασιάδου Ιωάννα
                 Ρουμελιώτη Θεοδώρα        
                 Δάρρας Γεώργιος
                 Κανιώρης Νικόλαος
                 Βρατσίδα Ευτέρπη (αναπλ.)
                 Βοζίκης Γεώργιος (αναπλ.)
                 Παπακώστας Μάριος (αναπλ.)
              
                                                                     ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Αποδοχή καλλιτεχνικής προτάσεως
για την πραγματοποίηση συναυλίας

μιούζικαλ με την Ορχήστρα
Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, με

τίτλο “Η μελωδία της ευτυχίας” την
Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022”

ΑΔΑ: 96ΝΚΟΛΘΒ-ΝΔ5



Επί του μόνου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή καλλιτεχνικής προτάσεως για την πραγματοποίηση συναυλίας
μιούζικαλ με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ με τίτλο «Η μελωδία της

ευτυχίας» την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022»

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:
Με  τήν  υπ΄αρίθμ.  πρωτ.2202/13-12-2021  καλλίτεχνίκήί  προί τασή  «Τείχνες  του  Θεαί ματος»  -
Κωνσταντίίνος  Παπαλείξής,  προτείίνουν  τήν  συνεργασίία  με  τον  ΠΑΟΔΑΠ  ως  προς  τήν
πραγματοποίίήσή τής συναυλίίας μίουί ζίκαλ που είχεί  προγραμματίσθείί  γία τίς 12 Ιανουαρίίου
2022, με τίίτλο «Η μελωδίία τής ευτυχίίας».
Συγκεκρίμείνα,  προτείίνουν  τήν  συμμετοχήί  τής  κας  Αμαλίίας  Ταί τσή,  γία  τήν  ερμήνείία  των
τραγουδίωί ν του μίουί ζίκαλ καί του ήθοποίουί  κ. Κωνσταντίίνου Παπαλείξή γία τήν αφήί γήσή των
κείμείνων του μίουί ζίκαλ.
Επείδήί  ή συμμετοχήί  των ανωτείρω είίναί απαραίίτήτή γία τήν πραγματοποίίήσή τής συναυλίίας,
προτείίνω τήν αποδοχήί  ανωτείρω προταί σεως που υπείβαλαν στον Οργανίσμοί .

Σπυί ρος Χρ. Παπασπυί ρος
Προί εδρος Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίίνεί το κατεπείίγον του θείματος.

2. Αποδείχεταί τήν καλλίτεχνίκήί  προί τασή γία τήν πραγματοποίίήσή συναυλίίας μίουί ζίκαλ με τήν 
Ορχήί στρα Συί γχρονής Μουσίκήί ς τής ΕΡΤ με τίίτλο «Η μελωδίία τής ευτυχίίας», τήν Τεταί ρτή 12 
Ιανουαρίίου 2022,  οί πως αναλυτίκαί  αναφείρεταί στήν παρουί σα είσήί γήσή.

Η παρουί σα αποί φασή πήί ρε τον αρίθμοί     119/2021.
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                                     Βλαχογίαί ννή Μαρίία, Αργυροί ς Ιωαί ννής,  Λείκκας Δίονυί σίος,
                                                                                                           Κωβαίίος Γεωί ργίος, Αναστασίαί δου Ιωαί ννα, Ρουμελίωί τή Θεοδωί ρα, 
                                                                                                           Δαί ρρας Γεωί ργίος, Κανίωί ρής Νίκοί λαος, Βρατσίίδα Ευτείρπή (αναπλ.),      
                                                                                                           Βοζίίκής Γεωί ργίος (αναπλ.), Παπακωί στας Μαί ρίος (αναπλ.)                           
                   

                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
                     Αποί  το πρωτοί τυπο/ακρίβείς αντίίγραφο αποί  

                      το αρχείίο μας.

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

                                          Η Γραμματέας                                         

                                Μπακιρτζή Καλλιόπη                               

ΑΔΑ: 96ΝΚΟΛΘΒ-ΝΔ5
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