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                                                   Αρ.πρωτ.: - 1580 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 26 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 82 /2021     

         
   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 20/09/2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00,
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  στην  Αίθουσα  Δημοτικού
Συμβουλίου  του  Δήμου  Αγίας  Παρασκευής,  ύστερα  από  την  με  αρ.  πρ.:  1486/16.09.2021
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  - 10 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                           Απόντες

                 Παπασπύρος Σπυρίδων                                                        Δερματάς Ιωάννης                                       
                 Γουργούλης Κων/νος                                                            Βρατσίδα Ευτέρπη                                       
                 Κωβαίος Γεώργιος                                                                  Νικολακοπούλου Βασιλική
                 Βλαχογιάννη Μαρία                                                               Διακογιάννης Πέτρος
                 Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                                            Μάλαμας Αλέξανδρος                                 
                 Δάρρας Γεώργιος  
                 Κανιώρης Νικόλαος                                          
                 Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)     
                 Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)
                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
“Λήψη απόφασης για την

πραγματοποίηση εκδήλωσης με
τίτλο “Δημιουργική δράση Escape

Room” του ΠΑΟΔΑΠ και
εξειδίκευση πιστώσεων”
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
1. Κατά την διάρκεια συζήτησης επί του 1ου θέματος  Η.Δ. προσήλθαν  οι κ.κ.  Διακογιάννης Πέτρος, Βρατσίδα 

Ευτέρπη και Παπακώστας Μάριος (αναπλ/κός του κ. Παπασταθόπουλου Λεωνίδα ο οποίος παρίσταται 
στην συνεδρίαση)

2. Μετά την ψήφιση επί του 8ου θέματος Η.Δ., αποχώρησε ο κ.Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ/κό μέλος)
3. Στην συνεδρίαση παρίσταται ο κ.Τσαγκάρης Βασίλειος,  Πρόεδρος του αθλητικού σωματείου Α.Σ.Α.Π.

Επί του 5ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: “Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση της ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ

ΔΡΑΣΗ ESCAPE ROOM TOY ΠΑΟΔΑΠ», και εξειδίκευση πιστώσεων ύψους 12.896,00 € στον ΚΑΔ-

15.6471.01, (Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά ) που θα διεξαχθεί στις 09 και 10

Οκτωβρίου 2021 στην Αγία Παρασκευή.”

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Σύμφωνα με τον Ν. 4555/18 “Κλεισθένης” (ΦΕΚ 133 τ.Ά), με το άρθρο 203 αντικαθίσταται η

περ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10, θα πρέπει να γίνει εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑΔ:

15.6471.01 (Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά) και στον ΚΑ 00.6431.04  (Επικοινωνιακή

Προώθηση  Προγραμμάτων  σε  ηλεκτρονικό  και  έντυπο  τύπο) για  την  πραγματοποίηση  της

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  ESCAPE ROOM TOY ΠΑΟΔΑΠ»., ύψους δώδεκα

χιλιάδων οκτακόσιων ενενήντα έξι ευρώ (12.896,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Επιπρόσθετα  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  N.4412/16,  προκειμένου να

καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν  για  την  πραγματοποίηση  των  ανωτέρω  εκδηλώσεων και

σύμφωνα με: 

1) Την υπ΄αριθμ.πρωτ. 1489 /16-09-2021  Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας του Οργανισμού,

2) Το Πρωτογενές Αίτημα της Υπηρεσίας με ΑΔΑΜ: 21REQ009213807  2021-09-16

εισηγούμαστε ως ακολούθως:

Η δαπάνη που απαιτείται  για την κάλυψη  της  παροχής  υπηρεσιών  για  τις  δαπάνες  που

απαιτούνται  για  την πραγματοποίηση  της ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ESCAPE

ROOM  TOY  ΠΑΟΔΑΠ»  συνολικά  ανέρχεται  στο  ποσό  των 12.896,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

24%, υπάρχει  δε  διαθέσιμη  πίστωση   στον  ΚΑΔ  15.6471.01  ύψους  22.115,59  ευρώ  και  στον  ΚΑ

00.6431.04  ύψους 1.528 ευρώ.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

          ΟΜΑΔΑ Α

Περιγραφή της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας :

CPV: 79952100-3 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)

Κ.Α.Δ. : 15.6471.01 (ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ)

 Ο  ΠΑΟΔΑΠ  έχει  επενδύσει  σε  ένα  πλούσιο  πολιτιστικό  πρόγραμμα  και  συστηματική
περιβαλλοντολογική δράση παρέχοντας στους δημότες του υπηρεσίες και δομές που βελτιώνουν την
ποιότητα της ζωής τους. Στο προτεινόμενο πρόγραμμα εφαρμόζουμε τη σύνδεση του Πολιτισμού με
την Περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση.

Η  δράση  χαρακτηρίζεται  από  δημιουργικότητα,  παιχνίδι  και  βιωματική  μάθηση.  Με  κριτήριο  να
προσεγγίσουμε ποικίλες ομάδες ενδιαφέροντος (οικογένειες, εφήβους, νέους, ενήλικες, κλπ.) η δράση
διαμορφώνεται  αντίστοιχα.  Ο  τρόπος  σχεδιασμού  τον  δράσεων  είναι  ανθρωποκεντρικός,  ώστε  να
διασφαλίζει τη συμμετοχή του κοινού σε μία ευχάριστη και ψυχαγωγική εμπειρία για όλους. 

Τα escape rooms (δωμάτια απόδρασης) αποτελούν ένα πολύπλευρο πολιτιστικό φαινόμενο με μεγάλη
δυναμική στον πολιτιστικό τομέα, τα οποία βασίζονται στην αρχή της “παιχνιδοποίησης”. Το παιχνίδι
διαθέτει  ένα  τεράστιο  και  παγκόσμιο  κοινό.  Αποδεδειγμένα  συμβάλλει  στη  μάθηση  και  στην
κοινωνικοποίηση  και  μπορεί  να αναδείξει  το διδακτικό αντικείμενο σε μία  συναρπαστική εμπειρία.
Σκοπός  του  escape  room  είναι  να  αξιοποιηθεί  ο  δυναμικός  και  διαδραστικός  χαρακτήρας  του
συγκεκριμένου είδους παιχνιδιού στον φυσικό κόσμο ως εργαλείο για την ανακάλυψη της ιστορίας και
της  πολιτιστικής  κληρονομιάς,  την  ενίσχυση  της  εξωστρέφειας  των  πολιτιστικών  φορέων  και  την
ευρύτερη ανάπτυξη του κοινού προσφέροντας τους καινοτόμες εμπειρίες.

Τα  δωμάτια  απόδρασης  συνδυάζουν  πτυχές  των  κλασικών  παιχνιδιών  λογικής,  των  τεχνών  της
συγγραφής και αφήγησης, των κατασκευών, της υποκριτικής και του διαδραστικού αυτοσχεδιασμού,
καθώώς και τεχνολογικεώς καινοτομιώες. Για αυτοώ αώλλώστε, τα escape rooms αποτελουών τον πιο γρηώγορα
αναπτυσσοώμενο τομεώα στο χώώρο της ψυχαγώγιώας παγκοσμιώώς.

Το  έργο  περιλαμβάνει  τη  δημιουργία  ενός  θεματικού  δωματίου  απόδρασης  (escape  room)  στο
πολιτιστικό και μουσειακό πλαίσιο,  συγκεκριμένα στην Κινηματογραφική Λέσχη που βρίσκεται στο
πάρκο «Σταύρος Κώτσης» (πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη). Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί ιστορική και
επιστημονική έρευνα, καθώς και μελέτη του κοινού και των ενδιαφερόντων τους.  Στη συνέχεια,  θα
αναπτυχθεί  ένα σενάριο  μυθοπλασίας,  βασισμένο  σε πραγματικά γεγονότα,  το  οποίο  αποτελεί  τον
κορμοώ του προγραώμματος,  δημιουργώώντας εώτσι εώναν ιδανικο ώ συνδυασμοώ ψυχαγώγιώας και γνώστικηώς
προσεώγγισης  του  αντικειμεώνου.  Το  σεναώριο  του  escape  room  θα δώώσει  εώμφαση  στην  αναώδειξη  της
περιβαλλοντικηώς δραώσης, αλλαώ και της πολιτιστικηώς ταυτοώτητας του Δηώμου Αγιώας Παρασκευηώς. Γριώφοι,
κώδικοιώ,  κλειδια ώ και  αινιώγματα,  ειώναι  λιώγα  απο ώ τα  στοιχειώα  που  καώνουν  τη  δραώση  συναρπαστικηώ.
Κατ’αυτόν τον τρόπο, μία απλή επίσκεψη σε έναν χώρο πολιτισμού μετατρέπεται σε μία διαδραστική
εμπειρία που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. 

Καταλήγοντας, στόχος της δράσης είναι η συμμετοχή και η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας, ώστε
σταδιακά ο  Δήμος Αγίας  Παρασκευής να αποτελέσει  πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν ιδέες,
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καλλιτεχνικές  και  πολιτιστικές  δραστηριότητες  με  πολλαπλασιαστική  αξία  για  τους  ίδιους  τους
δημότες.  Το  escape  room  θα  εμπλουτίσει  το  πολιτιστικό  έργο  του  ΠΑΟΔΑΠ  ως  μια  συνεχή
αλληλεπίδραση  με  τη  κοινωνική  και  περιβαντολλογική  πρωτοβουλία,  άλλωστε  κεντρικό  άξονα
αποτελεί η υλοποίηση ενός έργου πολιτιστικού περιεχομένου που εκφράζει τις αξίες της κοινότητας με
σεβασμό στον  τόπο και  το περιβάλλον.  Τέλος,  η  παρούσα δράση συνάδει  με  και  ενισχύει  τους  17
Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως επίσης με την Ευρωπαϊκή
Πράσινη  Συμφωνία  (EU  Green  Deal)  και  με  την  εθνική  στρατηγική  για  την  προστασία  του
περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Χώρος διεξαγωγής: Πάρκο «Σταύρος Κώτσης» (πρώην στρατόπεδο Σπυρούδη)-Αίθουσα Πέτρινο

Ημέρες διεξαγωγής: Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

Ώρες διεξαγωγής  : 10:00-11:00, 11:30-12:30, 13:00-14:00, 14:30-15:30, 16:00-17:00, 17:30-18:30, 
19:00-20:00, 20:30-21:30. 

Σε κάθε παιχνίδι μπορούν να συμμετέχουν έως 7 άτομα. Ιδανικό να είναι παρέα-φίλοι-οικογένεια, όχι 
μόνο για την καλύτερη διεξαγωγή του παιχνιδιού, αλλά και λόγω μέτρων πρόληψης κατά της 
πανδημίας. 

Ηλικίες: από 8 ετών και άνω, όμως τα παιδιά 8-12 θα πρέπει να συνοδεύονται εντός του παιχνιδιού από
γονείς-κηδεμόνες. Από 13 ετών και άνω μπορούν να συμμετέχουν χωρίς συνοδό. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ
1 ESCAPE ROOM 10.000€

ΣΥΝΟΛΟ 10.000€
Φ.Π.Α. 24% 2.400€

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 12.400€

ΟΜΑΔΑ Β
Περιγραφή υπηρεσίας

 Προβολή σε ηλεκτρονικό τύπο

CPV  : 79341000-6 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)
Κ.Α. Δ: 00.6431.04 (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΉ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΚΑΙ 

ΈΝΤΥΠΟ ΤΎΠΟ)

Διάθεση  διαφημιστικού  χώρου  &  χρόνου  σε  ιστοσελίδα  για  την  προβολή  της  εκδήλωσης

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ESCAPE ROOM TOY ΠΑΟΔΑΠ». Η προβολή/ διαφήμιση μπορεί να γίνει μέσω

ηλεκτρονικών ιστοσελίδων με αποκλειστική θεματολογία της Αγίας Παρασκευής

ΑΔΑ: Ω8Ε4ΟΛΘΒ-Λ6Χ



 Δημιουργία ηλεκτρονικού banner από τον ανάδοχο σε διασύνδεση με δελτίο τύπου  

 Διασύνδεση με αναλυτική ανακοίνωση ή δελτίο τύπου 

 Δυο τουλάχιστον άρθρα έως 9 Οκτωβρίου  για την προβολή της εκδήλωσης.

Διάσταση ηλεκτρονικού   banner: 

Πλευρική στήλη: Πλάτος 300 pixels Χ 395 pixels ύψος, εναλλακτικά 300Χ250,  (μπορεί να τοποθετηθεί

μπροστά και σε όποιο σημείο της πλαϊνής στήλης)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
πλέον
Φ.Π.Α.

1 Διαφήμιση/προβολή  της  εκδήλωσης
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ  ESCAPE
ROOM TOY ΠΑΟΔΑΠ» σε ηλεκτρονική
ιστοσελίδα   με  αποκλειστική
θεματολογία  της  Αγίας  Παρασκευής
έως 10 Οκτωβρίου 2021

2
(ιστοσελίδες)

200,00 € 400,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 400,00 €

Φ.Π.Α.24%: 96,00 €

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 496,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A + ΟΜΑΔΑΣ B =
(10.000,00 €+ 2.400,00 € Φ.Π.Α. 24% ) 12.400,00 € + (400,00 € + 96,00 € Φ.Π.Α. 24% ) 496,00 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A + ΟΜΑΔΑΣ B =
(12.400,00 € +496,00 € Φ.Π.Α. 24%) 12.896,00 € 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του Προγράμματος με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ESCAPE ROOM TOY ΠΑΟΔΑΠ» τόσο  για  το  προσωπικό,  για  τον  εξοπλισμό  καθώς  και  για  την
διαχείριση  έτσι  ώστε  το  πρόγραμμα  να  υλοποιηθεί  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  των  τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.

Ο ΠΑΟΔΑΠ είναι υπεύθυνος  για την διάθεση των χώρων που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα καθώς  και
για τον αριθμό ατόμων  έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω παρεχόμενης υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό
των 12.400,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 24% για τον ΚΑ 15.6471.01 και το ποσό
496 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 24% για τον ΚΑ 00.6431.04

Ύπαρξη πιστώσεων :

Για την πραγματοποίηση της ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ESCAPE
ROOM TOY ΠΑΟΔΑΠ» υπάρχουν διαθέσιμες και εξειδικευμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του
Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής για το   οικονομικό έτος 2021, στον
ΚΑΔ 15.6471.01 ύψους 22.115,59 ευρώ και στον ΚΑ 00.6431.04  ύψους 1.528 ευρώ.

 Παρακαλούμε σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 περ. δ του Ν.
3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 (Α114) και της παρ. 2β του άρθρου 2 του Π.Δ.
80/16 (Β145) για: 

1. Την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης.

2. Τη διάθεση της ανωτέρω πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 15.6471.01

3. Τη διάθεση της ανωτέρω πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 00.6431.04  

4. Την έγκριση της ανωτέρω Τεχνικής Περιγραφής

Θεσμικό     Πλαίσιο     που     διέπει     την     υπηρεσία     :

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021.

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

 Το άρθρο 66 και 68 του Ν.4013/11.

 Το άρθρο 11  του Ν.4270/14.

 Το άρθρο 158 του Ν.3463/06.

 Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2021.

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του ΠΑΟΔΑΠ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Απευθείας ανάθεση με απόφαση του Προέδρου.
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, κατά 
σειρά ισχύος είναι: 
Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΟΔΑΠ
Η Οικονομική και Τεχνική προσφορά του μειοδότη 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ:
Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος του  ΠΑΟΔΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 ή ο νόμιμος αντικαταστάτης του (άρθρο 204 του Ν. 3463/2006).

ΣΥΜΒΑΣΗ:
Η σύμβαση θα καταρτιστεί από την υπηρεσία του ΠΑΟΔΑΠ και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα 
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση του Διοικητικού ή 
Δημοτικού Συμβουλίου που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του μειοδότη που 
έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο επιτροπή.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει εφάπαξ, μετά από την έκδοση από τον 
ανάδοχο, των νόμιμων φορολογικών στοιχείων, την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι 
κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη προς αυτό νόμιμη δαπάνη 
πλην του Φ.Π.Α. βαρύνει τον ανάδοχο. 
Τόπος επίλυσης τυχόν διαφορών είναι τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών και σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
Σε ενδεχόμενο που για οποιονδήποτε λόγο ο ΠΑΟΔΑΠ επιθυμεί την αλλαγή του χρόνου διενέργειας της 
πολιτιστικής εκδήλωσης θα πρέπει να ενημερώσει την ανάδοχη εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειάς της. 
Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλει αδυναμία έγκαιρης εκτέλεσης των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους, διότι η 
προσφορά του δηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία σύμφωνα με τις ανάγκες του 
ΠΑΟΔΑΠ
Ο ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω 
και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη. 

Με βάσει τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών για

τις  δαπάνες  που  θα  απαιτηθούν  για  την  πραγματοποίηση  της  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ESCAPE ROOM TOY ΠΑΟΔΑΠ», εισηγούμαστε προς το σώμα του Διοικητικού

Συμβουλίου την λήψη απόφασης για την  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  ESCAPE

ROOM TOY ΠΑΟΔΑΠ» και την εξειδίκευση της πίστωσης και την έγκριση συνολικής δαπάνης ύψους

12.400,00   € στον   ΚΑΔ: 15.6471.01 ( “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά”), και  ύψους

496,00  €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%,στον  Κ.Α.  Δ:  00.6431.04  (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ  ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΣΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΚΑΙ  ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ)  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στην

παρούσα εισήγηση. 
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Αγία Παρασκευή

16/ 09/ 2021

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
Ο Αν. Προϊσταμένος 

Διοικητικού Οικονομικού
Ο Αν. Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης

ΜΑΝΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΝΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 Επί δώδεκα (12) συμμετεχόντων μελών, καταμετρήθηκαν δέκα (10) θετικές ψήφοι, καθώς οι
κ.κ.Παπασταθόπουλος Λεωνίδας και Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.), δήλωσαν ότι απέχουν της

ψηφοφορίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Εγκρίνει  την πραγματοποίηση εκδήλωσης με τίτλο  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ESCAPE ROOM 
TOY ΠΑΟΔΑΠ» 

2. Εγκρίνει την εξειδίκευση πιστώσεων συνολικής δαπάνης ύψους 12.400,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% στον ΚΑΔ: 15.6471.01   ( “Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων γενικά”)  και στον      Κ.Α. Δ: 00.6431.04   (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ)    ύψους 496,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ. 1489 /16-09-2021  
Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας, όπως ακριβώς αναλύεται στην παρούσα εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  82 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                      Παπασπύρος Σπύρος                       Γουργούλης Κων/νος, Κωβαίος Γεώργιος,  Βρατσίδα Ευτέρπη,
                                                                                            Βλαχογιάννη Μαρία, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, 
                                                                                            Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος,
                                                                                            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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