
 

                                                 
                                                             
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  23.09.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1586 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

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

Αριθ. Απόφασης: 87 /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 
“Εξειδίκευση πιστώσεων για την

προμήθεια διαφημιστικού τετραδίου
για την προβολή των αθλητικών και

πολιτιστικών προγραμμάτων
/εκδηλώσεων του ΠΑΟΔΑΠ”

ΑΔΑ: ΩΜΣ3ΟΛΘΒ-ΤΟΕ



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 10ου θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ:  “Λήψη  απόφασης  για  την  πραγματοποίηση της  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ., ΕΤΟΥΣ 2021

και  εξειδίκευση  πιστώσεων  ύψους  12.400,00 € στον  ΚΑΔ:  00.6431.02  (με  τίτλο  ΕΝΤΥΠΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)” 

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: 00.6431.02

(με  τίτλο  ΕΝΤΥΠΗ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)   για  την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ  ΠΑΟΔΑΠ.,  ΕΤΟΥΣ  2021, ύψους  δώδεκα  χιλιάδων  τετρακοσίων  ευρώ  (12.400,00  €)

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 της προμήθειας

1) Την υπ΄αριθμ.πρωτ. 22/2021  Τεχνική Μελέτη της υπηρεσίας του Οργανισμού,

2) Το Πρωτογενές Αίτημα της Υπηρεσίας με ΑΔΑΜ: 21REQ009209766  2021-09-15

εισηγούμαστε ως ακολούθως:

 Η συνολικά απαιτούμενη πίστωση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δώδεκα  χιλιάδων και

τετρακοσίων ευρώ (12.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει

τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα τoυ Κ.Α. 00.6431.02 (με τίτλο Έντυπη

διαφημιστική προβολή προγραμμάτων του Οργανισμού)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την  προμήθεια Τετραδίου για την προβολή των

αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων του ΠΑΟΔΑΠ., για το έτος 2021-2022.

Πιο συγκεκριμένα,
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Προμήθεια  10.000  τετραδίων  με  Βιβλιοδεσία  ραφτο-κολλητή  και  σύνολο  50

σελίδων.

Διαστάσεις 15,5x23,5 cm Εξώφυλλο illustration με Ματ πλαστικοποίηση 260 gr και

Εσωτερικό χαρτί 80 gr.

Το εξώφυλλο  (εικαστικό) να μπορεί να προσαρμοστεί με οποιαδήποτε εικόνα που

επιθυμούμε και αφορά τα Αθλητικά και Πολιτιστικά προγράμματα του ΠΑΟΔΑΠ 

10.000 ΤΕΜΑΧΙΑ  ΜΕ 1 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  CPV: 22820000-4 (Έντυπα)

ΚΑΔ: 00.6431.02 (με τίτλο ΕΝΤΥΠΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1. Προμήθεια Τετραδίου

(50 σελίδων)

1,00 ευρω 10.000,00 10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00

Φ.Π.Α. 2.400,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.400,00

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  :

Το κόστος για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, δεν μπορεί να ξεπεράσει το συνολικό ποσό των

12.400,00 €  , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ποσοστού 24%.

Ύπαρξη     πιστώσεων:

Για  την  προμήθεια  του  τετραδίου  με  τις  γραφιστικές  υπηρεσίες,  σχετικά  με  την  προβολή  των

αθλητικών  και  πολιτιστικών  προγραμμάτων,  του  ΠΑΟΔΑΠ.,  έτους  2021, υπάρχουν  διαθέσιμες

πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής-

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  για το  οικονομικό  έτος  2021,  στον  Κ.Α.:00.6431.02  (με  τίτλο ΕΝΤΥΠΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) ύψους 13.254,28 ευρώ
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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ  ΜΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ., ΕΤΟΥΣ 2021», σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές.

Όπου στην παρούσα αναγράφεται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» νοείται ο Πολιτιστικός, Αθλητικός Οργανισμός Δήμου

Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.), όπου δε «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», αυτός που θα ανακηρυχθεί για την προμήθεια 

των ως άνω.

Για την άνω προμήθεια υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Πολιτιστικού & 

Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής- Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. για το οικονομικό έτος 2021, στον ΚΑΔ 

00.6431.02 (με τίτλο Έντυπη διαφημιστική προβολή προγραμμάτων του Οργανισμού) ύψους 

13.254,28 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ  2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του ν.3463/06 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας», οι διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» , 

τις σχετικές διατάξεις του ν.4555/2018, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4605/2019.

ΑΡΘΡΟ  3ο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εφαρμόζονται οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών και οι αντίστοιχες προς το είδος της 

εκτελούμενης προμήθειας, όπου υπάρχουν, τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Δημοσίων Έργων και η κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας και υπηρεσιών κατά σειρά ισχύος είναι:

 Η Σύμβαση,

 Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,

 Το Τιμολόγιο της Μελέτης της Υπηρεσίας,

 Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,

 Η Τεχνική Έκθεση της Μελέτης της Υπηρεσίας,

 Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης της Υπηρεσίας,

ΑΡΘΡΟ  5ο: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβάλλονται με το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που διατίθεται 

από τη γραμματεία του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., σε δύο (2) αντίτυπα (στο πρώτο αναγράφεται η λέξη 

«πρωτότυπο» και στο δεύτερο η λέξη «αντίγραφο»), μέσα σε φάκελο με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον τίτλο της προμήθειας και τα πλήρη στοιχεία του προσφερόμενου. Οι ενδιαφερόμενοι 

υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών ή υπηρεσιών καθώς και των 

ποσοτήτων τους, της εκάστοτε ομάδας ή και για το σύνολο των ομάδων. Οι προσφορές θα 

υποβάλλονται στη γραμματεία του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. στην οδό τέρμα Νότου. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι 
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η συνολικά χαμηλότερη σε ευρώ προσφορά, η οποία θα προκύπτει από την εφαρμογή του υψηλότερου 

ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραια τιμή, χωρίς δεκαδικά ψηφία, επί του προϋπολογισμού.

ΑΡΘΡΟ  6ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ

Στη συνολική τιμή της προμήθειας, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και 

δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ  7ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Οι τιμές μονάδος, που προκύπτουν από το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς του Αναδόχου 

είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και υπηρεσίας και δεν 

αναθεωρούνται για κανένα λόγο.

ΑΡΘΡΟ  8ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Η προμήθεια ή υπηρεσία θα εκτελείται ανάλογα με τις εντολές του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και σύμφωνα με τη 

μελέτη, αλλά μέσα στην προβλεπόμενη συνολικά προθεσμία. Ο τόπος παράδοσης θα ορίζεται από τον 

Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.

Σε περίπτωση καθυστερήσεως προμήθειας επιβάλλονται στον Ανάδοχο, κυρώσεις σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ  9ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 

Η προθεσμία εκτελέσεως, ορίζεται έως 15 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο Ανάδοχος 

πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στον Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. για να εκτελεί τις προμήθειες ή υπηρεσίες. Μετά την

οριζόμενη προθεσμία επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

Η παράδοση θα γίνει εφάπαξ. 

Η πληρωμή της αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την έκδοση από τον προμηθευτή των νόμιμων 

φορολογικών στοιχείων (σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων) και την έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του οργανισμού, ενώ δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) 

ημέρες. 

ΑΡΘΡΟ  10ο: ΣΥΜΒΑΣΗ

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ, από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και την αναρτησή του στο 

ΚΗΜΔΗΣ, ενώ η διάρκεια ισχύος της είναι για 15 ημέρες μετά την ανάρτηση. 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ  11ο: ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η προμήθεια θα ελεχθεί  από τις αρμόδιες κατά νόμο Επιτροπές. Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να παρέχει 

εκ νέου τις προμήθειες ή υπηρεσίες, χωρίς επιπλέον αποζημίωση, σε περίπτωση μη ορθής ή ελλιπούς 

προμήθειας ή υπηρεσίας.

Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου σε συμμόρφωση των υποδείξεων ο Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. δικαιούται να 

προβεί από μόνος του στην προμήθεια ή υπηρεσία εις βάρος του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ  12ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Τα υλικά και οι υπηρεσίες πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας/προδιαγραφών.

ΑΡΘΡΟ  13ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις 

που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ  14ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το αντικείμενο της Σύμβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της από πλευράς 

Αναδόχου. Αιτιολογημένη μείωση του αντικειμένου επιτρέπεται από πλευράς του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. όταν 

συντρέχουν αντικειμενικά στοιχεία που δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση μέρους της παρούσης 

προμήθειας ή υπηρεσίας.

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

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ  ΜΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ., ΕΤΟΥΣ 2021 εισηγούμαστε 

την λήψη Απόφασης για την πραγματοποίηση της προμήθειας,   εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση 

συνολικής δαπάνης ύψους 12.400,00 € στον   Κ.Α.:00.6431.02 (με τίτλο ΕΝΤΥΠΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)

Αγία Παρασκευή,16/9/2021

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Εγκρίνει την  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ  ΜΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΟΔΑΠ 
ΕΤΟΥΣ 2021” καθώς και  την εξειδίκευση της πίστωσης συνολικής δαπάνης 12.400,00€ στον 
Κ.Α.Δ. :00.6431.02 (με τίτλο ΕΝΤΥΠΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ), όπως αναφέρεται στην  υπ΄αριθμ.πρωτ. 22/2021  Τεχνική Μελέτη της 
υπηρεσίας του Οργανισμού στην παρούσα εισήγηση.

ΑΔΑ: ΩΜΣ3ΟΛΘΒ-ΤΟΕ



Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  87 /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,  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.),                                            
                                                                                            Σερκεδάκης Αριστοτέλης (αναπλ.)                                                                                         

                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

                         Αγία Παρασκευή....................................

                                              Η Γραμματέας                                         

                                   Μπακιρτζή Καλλιόπη                              

ΑΔΑ: ΩΜΣ3ΟΛΘΒ-ΤΟΕ
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