
  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.,
του  ν.π.δ.δ.  με  την  επωνυμία  «Πολιτιστικός  και  Αθλητικός  Οργανισμός  Δήμου  Αγίας
Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί  την  Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου   2021, με ώρα ενάρξεως
18.00 που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Μεσογείων 415) για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση  κατάστασης  εκπαιδευτικού  προσωπικού  του  Δημοτικού  Ωδείου  για  το  έτος
2021-22.

2. Εξειδίκευση πίστωσης για την ενοικίαση κουστουμιών, αξεσουάρ και φροντιστηριακού
υλικού,   για  την πραγματοποίηση  των  παραστάσεων  της  Ομάδας  Θεάτρου  και  της
Παιδικής Σκηνής του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  για το έτος 2022.

3. Εξειδίκευση  πίστωσης  για  την  κατασκευή  σκηνικών των  παραστάσεων  της  Ομάδας
Θεάτρου και της Παιδικής Σκηνής του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. για το έτος 2022.

4. Εξειδίκευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής – φωτιστικής κάλυψης για
τις συναυλίες της Δημοτικής Φιλαρμονικής σε Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της πόλης
μας.

5. Εξειδίκευση πιστώσεων για την παροχή υπηρεσιών και προμήθεια υλικών, για την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεως του ΠΑΟΔΑΠ  την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021, με τίτλο 
“Ο Αη Βασίλης στην πόλη”.

6. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικου γκαλά, με την 
μουσική παράσταση με τίτλο “Το ταξίδι του Ρούντολφ”.
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7. Παραχωρήσεις χώρων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

8. Λήψη απόφασης για διάθεση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας σε χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού στις 8/12/2-21.

9. Επιστροφές χρημάτων από συνδρομές σε προγράμματα του Οργανισμού.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της λήξεως του οικονομικού έτους σε λίγες ημέρες. Συνεπώς,
υπάρχει περίπτωση, λόγω και της αναμονής ορισμού νέου Δ.Σ., να μην είναι δυνατόν να προλάβουμε τα

χρονικά περιθώρια που απαιτούνται για τις διαδικασίες που έπονται.

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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