
  Κοιν.: Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής κ. Β. Ζορμπά
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Αξιότιμα μέλη του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ,  
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΄) προσκαλείσθε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση
του Δ.Σ.,  με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,  του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός
και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί  την  Παρασκευή
16   Ιουλίου    2021, με ώρα ενάρξεως 18.00. 
 Τα θέματα ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

1. Άπαξ καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωση επταήμερης 
λειτουργίας καθώς και 18ωρης λειτουργίας του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής

2. Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 10.360,82 € στον ΚΑΔ-15.6261.01, για την προμήθεια 
και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου στην αίθουσα γυμναστικής του Δημοτικού 
Αθλητικού Κέντρου Αγίας Παρασκευής της οδού Νότου.

3. Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 8.308,00 € στον ΚΑΔ-15.6261.01, για την  επισκευή και
αποκατάσταση  ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων  στην  αίθουσα  γυμναστικής  και
χορού, κάτω από τις κερκίδες του Δ.Α.Κ. επί της οδού Νότου.

4. Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 2.480,00 € στον ΚΑΔ-15.6261.01 για την  επισκευή και βαφή
τοιχίων στην αίθουσα γυμναστικής και χορού, του Δ.Α.Κ. επί της οδού Νότου.

5. Εξειδίκευση πίστωσης ύψους  11.693,20 € στον  ΚΑΔ-15.6261.01, για την   τοποθέτηση
οροφής ορυκτών ινών και επενδύσεις τοίχων στην αίθουσα γυμναστικής του Δημοτικού
Γυμναστηρίου επί της οδού Νότου.

6. Πρωτόκολλο καταστροφής κλιματιστικών μηχανημάτων
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Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
αναθέσεως έως τέλος Ιουλίου, για να πραγματοποιηθούν οι εργασίες εντός του μηνός Αυγούστου, για να

είναι έτοιμες οι εγκαταστάσεις προ της ενάρξεως των προγραμμάτων μας τον Σεπτέμβριο. Ληφθεί υπ΄οψιν
ότι οι μελέτες ολοκληρώθηκαν πολύ πρόσφατα και ότι αρχίζει η περίοδος λήψεως των αδειών του

προσωπικού.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του

Με εκτίμηση,
     

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος
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