
 

                                                 
                                                         
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή  03.02.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 141 -

             
            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 3 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 2 /2021              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  02/01/2021,  ημέρα  της  εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  17:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με
αρ. πρ.:  123 /29.01.2021 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  - 14 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                              Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                               Δάρρας Γεώργιος                                   

                  Γουργούλης Κων/νος                                                                                                                                    

                  Δερματάς Ιωάννης                                                               

                  Βλαχογιάννη Μαρία                                                                

                  Κωβαίος Γεώργιος                                                                  

                  Βρατσίδα Ευτέρπη                                                                                                                                       

                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας  

                  Νικολακοπούλου Βασιλική

                  Διακογιάννης Πέτρος

                  Μάλαμας Αλέξανδρος                                                                                                                                  

                  Κανιώρης Νικόλαος                                                                                                                                     

                  Aθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)                                 

                   Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     

                   Σερκεδάκης Αριστοτέλης (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 ή μη δωρεάς παροχής

υπηρεσίας λειτουργίας 

Εργαστηρίων Τέχνης”

ΑΔΑ: Ψ4ΤΞΟΛΘΒ-ΥΝΓ



Επί του 1  ου   θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή ή μη δωρεάς παροχής υπηρεσίας λειτουργίας Εργαστηρίων Τέχνης»

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 1756/8-10-2020 σύμβασή μας με την εταιρεία «ΣΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», που αφορά στην λειτουργία των Εργαστηρίων Τέχνης , έληξε την

23η Δεκεμβρίου  2020  και  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΠΑΟΔΑΠ
παρετάθη νομίμως χρονικά έως την 1 Φεβρουαρίου 2021. Ο ΠΑΟΔΑΠ είχε την πρόθεση να
την παρατείνει εκ νέου, βασιζόμενος σε ΠΝΠ η οποία, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με
το ΥΠΕΣ, υπήρχε πιθανότητα να εκδοθεί έως 28 Ιανουαρίου 2021 αλλά η οποία δεν εξεδόθη.

Ληφθεί υπ΄όψιν ότι ο ΠΑΟΔΑΠ έχει ξεκινήσει την διαδικασία πραγματοποιήσεως ενιαίου 
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την λειτουργία των δομών πολιτισμού
και αθλητισμού, η οποία όμως θα περατωθεί μετά την επιστροφή του εγκεκριμένου από την
Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Προϋπολογισμού μας, κατ΄εκτίμηση περί τα τέλη Φεβρουαρίου.

Μετά  από  ενημέρωση  της  ανωτέρω  εταιρείας  για  την  επικείμενη  λήξη  της  μεταξύ  μας
συμβάσεως, η εταιρεία με πρωτοβουλία της μας απέστειλε την κατωτέρω επιστολή:
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ΑΔΑ: Ψ4ΤΞΟΛΘΒ-ΥΝΓ



Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα την αποδοχή της δωρεάς της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΟΥΡΛΗΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», υπό την μορφή της παροχής υπηρεσίας λειτουργίας
καλλιτεχνικής εκπαιδεύσεως στα Εργαστήρια Τέχνης, αφού:

α. Εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Εργαστηρίων Τέχνης για τους επόμενους 2
μήνες

β. Εξακολουθούν, με τον τρόπο αυτό, να εργάζονται οι Καθηγητές των Εργαστηρίων Τέχνης
καλυπτόμενοι ασφαλιστικά και μισθολογικά για 2 μήνες ακόμη

γ.  Ο ΠΑΟΔΑΠ δεν αναλαμβάνει  καμία ασφαλιστική,  μισθολογική,  διαφημιστική ή άλλη
 ποχρέωση έναντι της εταιρείας ή των εργαζομένων, έναντι της αποδοχής της δωρεάς αυτής . 

Παρακαλείται το Σώμα για την λήψη αποφάσεως.

 
Ο Συντάξας 

Αν. Προϊστάμενος

Διοικητικού Οικονομικού

Παρασκευόπουλος
Παρασκευάς

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Ο Αν. Προϊστάμενος

Διοικητικού
Οικονομικού

Παρασκευόπουλος
Παρασκευάς

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Ο Αν. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης

ΚΑΝΙΩΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Επί δεκατεσσάρων (14) συμμετεχόντων μελών, καταμετρήθηκαν δέκα (10) θετικές ψήφοι, καθώς οι κ.κ.
Μάλαμας Αλέξανδρος, Νικολακοπούλου Βασιλική δήλωσαν παρόντες και οι κ.κ. Παπασταθόπουλος

Λεωνίδας, Σερκεδάκης Αριστοτέλης δήλωσαν ότι απέχουν της ψηφοφορίας.
                                                             

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα

             
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Εγκρίνει την την αποδοχή της δωρεάς της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΗΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», υπό την μορφή της παροχής υπηρεσίας λειτουργίας καλλιτεχνικής

εκπαιδεύσεως στα Εργαστήρια Τέχνης, όπως αναφέρεται στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 122/29-01-
2021 επιστολή της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία, η εταιρεία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΗΣ -

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αναλαμβάνει την υπηρεσία καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στα
Εργαστήρια Τέχνης από σήμερα έως την 31η Μαρτίου 2021, με τις κάτωθι δεσμεύσεις:
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α. Να παρέχει το καλλιτεχνικό προσωπικό, το οποίο παρείχε έως σήμερα, αναλαμβάνοντας
την μισθολογική και ασφαλιστική δαπάνη τους.  

β. Να μην απαιτήσει από τον ΠΑΟΔΑΠ καμία οικονομική, ασφαλιστική, διαφημιστική ή
άλλη υποχρέωση, ως αντάλλαγμα της παροχής της αυτής.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 2 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                         Παπασπύρος Σπύρος                    Γουργούλης Κων/νος, Δερματάς Ιωάννης, Βλαχογιάννη Μαρία, 
                                                                                  Κωβαίος Γεώργιος, Βρατσίδα Ευτέρπη, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, 
                                                                                  Νικολακοπούλου Βασιλική, Διακογιάννης Πέτρος, Μάλαμας Αλέξανδρος,               
                                                                                  Κανιώρης Νικόλαος, Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), 
                                                                                  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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