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                                                   Αρ.πρωτ.: - 1401 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 24 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 74 /2021              

   

Στήν Αγίία Παρασκευήί , σήί μερα τήν 06/09/2021, ήμείρα τής εβδομαί δας Δευτείρα καί ωί ρα 18:00,
συνήί λθε  σε  τακτίκήί  συνεδρίίασή  το  Δίοίκήτίκοί  Συμβουί λίο,  στήν  Αίίθουσα  Δήμοτίκουί
Συμβουλίίου  του  Δήί μου  Αγίίας  Παρασκευήί ς,  υί στερα  αποί  τήν  με  αρ.  πρ.:  1344/02.09.2021
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                                                          Βρατσίδα Ευτέρπη                                      
                 Γουργούλης Κων/νος                                                              Παπασταθόπουλος Λεωνίδας
                 Δερματάς Ιωάννης                                                                   Κανιώρης Νικόλαος
                 Κωβαίος Γεώργιος                                                                                                                                               
                 Βλαχογιάννη Μαρία                                                            
                 Νικολακοπούλου Βασιλική
                 Διακογιάννης Πέτρος
                 Δάρρας Γεώργιος                                            
                 Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     
                 Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)
                 Παπακώστας Μάριος (αναπλ.)                                
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Παράταση προγραμματικής
σύμβασης με τον Δήμο Αγίας

Παρασκευής για την ενεργειακή
αναβάθμιση”

ΑΔΑ: 6Ν0ΦΟΛΘΒ-Τ2Ξ



 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Επί του 6  ου   θέματος Η.Δ.  
ΘΕΜΑ : “Παράταση προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής για την 
ενεργειακή αναβάθμιση.”

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

ΣΧΕΤΙΚΑ: 
α. Η αποί  αποί  11 Μαίΐου 2021 Προγραμματίκήί  Συί μβασή Δήί μου Αγίίας Παρασκευήί ς-ΠΑΟΔΑΠ, γία
τήν συί νταξή μελείτής ενεργείακήί ς αναβαθμίίσεως του Αθλήτίκουί  Κείντρου «ΝΟΤΟΥ»
β. Η  υπ΄αρίθμ. 85/2021 αποί φασή  τής Οίκονομίκήί ς Επίτροπήί ς του Δήί μου Αγίίας Παρασκευήί ς
δ. Η υπ΄αρίθμ.  υπ΄αρίθ. 30/2021 Αποί φασή του ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ
Ο Προί εδρος είσήγείίταί:
Στίς 11 Μαίΐου 2021, υπεγραί φή Προγραμματίκήί  Συί μβασή Δήί μου Αγίίας Παρασκευήί ς-ΠΑΟΔΑΠ,
γία τήν συί νταξή μελείτής  ενεργείακήί ς  αναβαθμίίσεως του Αθλήτίκουί  Κείντρου «ΝΟΤΟΥ».,  με
δίαί ρκεία  ίσχυί ος  πείντε  (5)  μήνωί ν  συί μφωνα  με  το  αί ρθρο  6  αυτήί ς.  Με  το  ίίδίο  αί ρθρο,
προβλείπεταί  ή  δυνατοί τήτα  παραταί σεως  τής  συμβαί σεως,  με  αποφαί σείς  των  αρμοδίίων
συλλογίκωί ν οργαί νων του ΠΑΟΔΑΠ καί του Δήί μου Αγίίας Παρασκευήί ς.
Επείδήί  είχουν παρείλθεί ήί δή αί νω των τρίωί ν (3) μήί νες αποί  τήν υπογραφήί  τής καί δεν είχουν
περατωθείί οί προβλεποί μενες ενείργείες, είσήγουί μαί τήν παραί τασή ίσχυί ος τής Προγραμματίκήί ς
Συμβαί σεως  του Δήί μου Αγίίας  Παρασκευήί ς-ΠΑΟΔΑΠ,  γία τήν συί νταξή μελείτής  ενεργείακήί ς
αναβαθμίίσεως του Αθλήτίκουί  Κείντρου «ΝΟΤΟΥ», γία επταί  (7) μήί νες αποί  τήν λήί ξή τής, δήλαδήί
είως 11 Μαίΐου 2022. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,

             
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 Εγκρίίνεί τήν  παραί τασή ίσχυί ος τής Προγραμματίκήί ς Συμβαί σεως  του Δήί μου Αγίίας
Παρασκευήί ς-ΠΑΟΔΑΠ, γία τήν συί νταξή μελείτής ενεργείακήί ς αναβαθμίίσεως του Αθλήτίκουί
Κείντρου «ΝΟΤΟΥ», γία επταί  (7) μήί νες αποί  τήν λήί ξή τής, δήλαδήί  είως 11 Μαίΐου 2022. οί πως

αναλυτίκαί  αναφείρεταί στήν παρουί σα είσήί γήσή. 

ΑΔΑ: 6Ν0ΦΟΛΘΒ-Τ2Ξ



Η παρουί σα αποί φασή πήί ρε τον αρίθμοί   74 /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 Σπυί ρος                         Γουργουί λής Κων/νος, Δερματαί ς Ιωαί ννής, Κωβαίίος Γεωί ργίος,  
                                                                                             Βλαχογίαί ννή Μαρίία,  Νίκολακοπουί λου Βασίλίκήί , 
                                                                                             Δίακογίαί ννής Πείτρος, Δαί ρρας Γεωί ργίος,   
                                                                                             Αθανασοί πουλος Θεοί δωρος (αναπλ.),                                                            
                                                                                             Μπουρλίαί σκος Θεοί δωρος (αναπλ.), Σερκεδαί κής Αρίστοτείλής 
                                                                                             Παπακωί στας Μαί ρίος (αναπλ.)                                                                                            
    

                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
                     Αποί  το πρωτοί τυπο/ακρίβείς αντίίγραφο αποί  

                      το αρχείίο μας.

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

                                              Η Γραμματέας                                         

                                 Μπακιρτζή Καλλιόπη                              

ΑΔΑ: 6Ν0ΦΟΛΘΒ-Τ2Ξ
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