
 

                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                       (Λόγω λαναθασμένης αρίθμησης συνεδρίασης)           
                                          
 
                                            Αγία Παρασκευή  09.09.2021

                                                   Αρ.πρωτ.: - 1431 -
             

            

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ΄αρ. 25 /2021 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης: 76 /2021

              
   

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 08/09/2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 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.:  1370/03.09.2021
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  - 12 -  στην συνεδρίαση.

                Παρόντες                           Απόντες

                Παπασπύρος Σπυρίδων                                                        Γουργούλης Κων/νος                                  
                 Δερματάς Ιωάννης                                                                 Βλαχογιάννη Μαρία                                     
                 Κωβαίος Γεώργιος                                                                 Μάλαμας Αλέξανδρος
                 Βρατσίδα Ευτέρπη
                 Παπασταθόπουλος Λεωνίδας                                                                                                                           
                 Νικολακοπούλου Βασιλική
                 Διακογιάννης Πέτρος
                 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

πραγματοποίηση εκδήλωσης με τίτλο

“OPENAIR CINEMA”  Πολιτιστικό

Πρόγραμμα σε ανοιχτό χώρο”

ΑΔΑ: 9ΥΡΗΟΛΘΒ-0Γ7



                 
 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
1. Μετά την ψήφιση επί του 1ου θέματος  Ε.Η.Δ. προσήλθε η κ.Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.) και αποχώρησε πριν

από την ψήφιση επί του 1ου θέματος Η.Δ.
2. Πριν από την ψήφιση επί του 1ου θέματος Η.Δ., αποχώρησε ο κ.Παπασταθόπουλος Λεωνίδας και την θέση 

του πήρε ο  αναπληρωματικός του κ. Παπακώστας Μάριος(αναπλ.)
3. Στην συνεδρίαση παρίστανται εκπρόσωποι των Αθλητικών Σωματείων της Αγίας Παρασκευής.

Επί του 2ου θέματος Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ:  “Εξειδίκευση  πιστώσεων  για  την  πραγματοποίηση  εκδήλωσης με  τίτλο  “OPENAIR

CINEMA”  Πολιτιστικό Πρόγραμμα σε ανοιχτό χώρο”

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

O ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ πρόκειται  να

πραγματοποιήσει  εκδήλωση  με  τίτλο   «OPENAIR CINEMA» πολιτιστικό  πρόγραμμα σε ανοιχτό

χώρο για μικρά παιδιά. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με τίτλο  «OPENAIR CINEMA»

πολιτιστικό πρόγραμμα σε ανοιχτό χώρο για  μικρά παιδιά και θα περιέχει προβολή ταινίας, θέατρο

και παράσταση Καραγκιόζη προάγοντας την πολιτιστική παιδεία προς τα  παιδιά της πόλης μας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

                                 Περιγραφή της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας :

CPV: 79952100-3   (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο προς ανάθεση υπηρεσιών είναι η υλοποίηση πολιτιστικού προγράμματος τριών ημερών
σε ανοιχτό χώρο τηρώντας παράλληλα τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που θα ορίσει ο ΠΑΟΔΑΠ

Το πρόγραμμα που θα υλοποιήσει ο ανάδοχος είναι: 

1. Προβολή ταινιών και αφιερωμάτων με πολύ υψηλής τεχνολογίας προδιαγραφές (εικόνα-ήχος), 

2. Παράσταση Καραγκιόζη

3.  Θέατρο 1821
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι. Προβολή ταινιών και αφιερωμάτων

Το  πρόγραμμα  που  θα  πραγματοποιηθεί  25/09/2021 θα  πρέπει  να  έχει  τις  κάτωθι  τεχνικές
προδιαγραφές  

ΧΩΡΟΣ

 Μετατροπή  χώρου  που  έχει  ορίσει  ο  ΠΑΟΔΑΠ  σε  ανοιχτή  κινηματογραφική  αίθουσα  με
ασφάλεια  για  τη  Δημόσια υγεία,  η  1ησειρά ξεκινώντας  στα 6m  από  την  οθόνη.  Η  ακριβής
τοποθεσία θα οριστεί σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 Projector CHRISTIE DLP 6.000 Lumens

 Μεγάλη φουσκωτή οθόνη προβολής AIRSCREEN διαστάσεων 3.00m x 5.00m για   250ατομα

 Ηχος 2 Hχεία Dolby surround 400 watt

 Τεχνική υποστήριξη υποδομής για τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δημιουργία εντύπων με το πρόγραμμα των προβολών

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εξασφάλιση δικαιωμάτων από τις ταινίες προβολής που έχει επιλέξει ο ΠΑΟΔΑΠ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ)

ΙΙ. Παράσταση Καραγκιόζη

Το  πρόγραμμα  που  θα  πραγματοποιηθεί  24/09/2021 θα  πρέπει  να  έχει  τις  κάτωθι  τεχνικές
προδιαγραφές  

ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ

2 ηθοποιοί ή ερμηνευτές  όπου καλούνται να  ερμηνεύσουν όλους τους ρόλους τις κάθε φιγούρας

ΧΩΡΟΣ

Μετατροπή χώρου που έχει ορίσει ο ΠΑΟΔΑΠ για την παράσταση.  Η ακριβής τοποθεσία θα οριστεί
σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 Ηχος 2 Hχεία Dolby surround 400 watt

ΑΔΑ: 9ΥΡΗΟΛΘΒ-0Γ7



 Προβολείς

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δημιουργία εντύπων με τον τίτλο της παράστασης

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  70’

ΙΙΙ. Θέατρο 1821

Το  πρόγραμμα  που  θα  πραγματοποιηθεί  26/09/2021 θα  πρέπει  να  έχει  τις  κάτωθι  τεχνικές
προδιαγραφές  

1 Θεατρική παράσταση για παιδιά διάρκειας 55’ με καταξιωμένους ηθοποιούς και καλλιτέχνες

ΧΩΡΟΣ

Μετατροπή χώρου που έχει ορίσει ο ΠΑΟΔΑΠ για την παράσταση.  Η ακριβής τοποθεσία θα οριστεί
σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Βεστιάριο (έπιπλα-κουστούμια-περούκες)

 Σκηνοθέτης

 Χορογράφος

 Μουσικός 

 Φωτιστής

 Φροντιστής

 Αμοιβές Ηθοποιών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Δημιουργία εντύπων με τον τίτλο της παράστασης

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Ο  ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  την  υλοποίηση  του  Προγράμματος  με  τίτλο  «OPENAIR  CINEMA»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΣΕ  ΑΝΟΙΧΤΟ  ΧΩΡΟ  του  Δήμου  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  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.
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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.

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  εμπίπτουν  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  Δημοσίων

Συμβάσεων:     CPV: 79952100-3  (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)

Παρακαλούμε για την έγκριση της εξειδίκευσης των πιστώσεων που θα απαιτηθούν για την 
πραγματοποίηση της εκδήλωσης «OPENAIR CINEMA» Πολιτιστικό πρόγραμμα σε ανοιχτό 
χώρο” για μικρά παιδιά και την έγκριση συνολικής δαπάνης ύψους 10.540,00 €  συμπ/νου 
ΦΠΑ 24%, στον ΚΑΔ: 15.6471.01 ( “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά”), όπως 
ακριβώς αναφέρεται στην υπ΄αριθμ.  πρωτ. 1400/7-9-2021 Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας 
και στο με αριθμό ΑΔΑΜ: 21REQ009166018 Πρωτογενές αίτημα,   όπως αναφέρεται στην 
παρούσα εισήγηση. 

Η  Συντάξασα υπάλληλος

    Μανέλα Γεωργία 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Ο Αν.Προϊστάμενος Δ/κού-Οικ/κού

Παρασκευόπουλος Παρασκευάς

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Ο Αν.Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Κανιώρης Νικόλαος

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Ο Πρόεδρος προσθέτει στην αρχική  εισήγηση και τα εξής:

 Για να διαφημιστεί η εκδήλωση αυτή,  απαιτείται η μέσω του ηλεκτρονικού τύπου προώθηση της

στους δημότες-κατοίκους της Αγίας Παρασκευής.

Εισηγούμαι  την προώθηση της μέσω δύο ηλεκτρονικών σελίδων με  αποκλειστική θεματολογία  της

Αγίας Παρασκευής,  έναντι 200,00 ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 24%, σε κάθε μία που θα βαρύνει τον ΚΑΔ:

00.6431.04 (Επικοινωνιακή προώθηση προγραμμάτων σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο)

 Επί δεκατριών (13) συμμετεχόντων μελών, καταμετρήθηκαν δώδεκα (12) θετικές ψήφοι, καθώς ο
κ.Παπασταθόπουλος Λεωνίδας,  δήλωσε  λευκό.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα,
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

2. Εγκρίνει την εξειδίκευση των πιστώσεων που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης «OPENAIR CINEMA» πολιτιστικό πρόγραμμα σε ανοιχτό χώρο” για μικρά παιδιά
και την έγκριση συνολικής δαπάνης ύψους 10.540,00 €  συμπ/νου ΦΠΑ 24%, στον ΚΑΔ: 
15.6471.01 ( “Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά”), όπως ακριβώς αναφέρεται στην 
υπ΄αριθμ.  πρωτ. 1400/7-9-2021 Τεχνική Περιγραφή της υπηρεσίας.

3. Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου,   για την  προώθηση της  εκδήλωσης μέσω δύο 
ηλεκτρονικών σελίδων με αποκλειστική θεματολογία της Αγίας Παρασκευής, έναντι συνολικού 
ποσού 496,00 ευρώ συμπ/νου  ΦΠΑ 24%, , η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΔ: 00.6431.04 
(Επικοινωνιακή προώθηση προγραμμάτων σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο)

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  76 /2021.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                        Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                  Τα Μέλη
                      Παπασπύρος Σπύρος                        Δερματάς Ιωάννης, Κωβαίος Γεώργιος,  Βρατσίδα Ευτέρπη,
                                                                                             Νικολακοπούλου Βασιλική, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας,
                                                                                             Διακογιάννης Πέτρος, Δάρρας Γεώργιος, Κανιώρης Νικόλαος,  
                                                                                             Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.),  Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.),                          
                                                                                             Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), Σερκεδάκης Αριστοτέλης 
                                                                                                                                                                                                                                           

                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                     Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 

                      το αρχείο μας.

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

                                              Η Γραμματέας                                         

                                 Μπακιρτζή Καλλιόπη                              
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