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20ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π./ 2020 

Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της 18/12/2020 – ΩΡΑ 
14.00 

 
 
Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Αθλητισμού – Πολιτισμού με τηλεδιάσκεψη (εφαρμογή βιντεοκλήσης) - κατά 
εφαρμογή του άρθρου 3 Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 
τεύχος Β'), της παρ. 5 του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την 
Παρ.1 Άρθρο 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Ν.4635/2019καθώς και των όσων προβλέπονται 
στο άρθρο 10 της Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 ( Α’ 76) και τις σχετικές εγκυκλίους που 
έχουν εκδοθεί έως σήμερα , την Τρίτη    15/12/2020 και ώρα 15.00 μ.μ., με τα 
παρακάτω θέματα: 
  

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Δ.Σ. 
 

Θέμα  1ο :  Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 

Από την ψήφιση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, παρουσιάστηκαν 
υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στο 
σκέλος των εξόδων και εσόδων αυτού. 
 
Με την υπ’ αριθ. 55/20-11-2020 Απόφαση ΔΣ αιτηθήκαμε την καταβολή έκτακτης 
επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων & επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν 
από την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-19 (παρ.3 άρθρο 23 Ν.4690/20) ποσού 
134.411,24€ (αναμένεται). Για την εγγραφή του ποσού της έκτακτης επιχορήγησης 
προτείνεται η δημιουργία νέου ΚΑΕ  εσόδων 1219.0002 με τίτλο «Έκτακτη 
επιχορήγηση προς κάλυψη έκτακτων & επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από 
την εμφάνιση του Covid-19».Ακόμα,σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση και 
την εισηγητική έκθεση της ίδιας απόφασης θα πρέπει να προχωρήσουμε στην  
μείωση των κάτωθι κωδικών ΚΑΕ  τόσο στο σκέλος των εσόδων όσων και στο 
σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού ώστε να παραμένει ισοσκελισμένο . 
 
Επιπρόσθετα προτείνεται η  ενίσχυση των ΚΑΕ εξόδων 00.8231.0002  «Εισφορά 
υπέρ ΟΑΕΔ»  και  
00.8231.0001 «Εισφορές ΕΦΚΑ- ΙΚΑ» ώστε να μπορέσουν να καταχωρηθούν οι 
μισθοδοσίες του Δεκεμβρίου. Η συγκεκριμένη δαπάνη δεν θα εξοφληθεί εντός του 
έτους αλλά η πίστωση πρέπει να καλύψει το σύνολο του ποσού που αφορά τις 
συγκεκριμένες κρατήσεις της μισθοδοτικής κατάστασης του Δεκεμβρίου ώστε να 
μεταφερθεί με την λήξη του έτους ως υποχρέωση ΠΟΕ στους αντιστοίχους κωδικούς 
απόδοσης. 

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Κλειτάρχου& Αριστείδου , 153 44 Γέρακας 
Τηλ.:210-66 19 937 Fax: 210-66 19 938 
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Τέλος, προέκυψε η ανάγκη αναμόρφωσης με ενίσχυση του ΚΑΕ 10.6263 εξόδων με 
τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»  και δημιουργία και ενίσχυση 
του νέου ΚΑΕ εσόδων 4219.0002 «Αποζημιώσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών»  λόγω 
του τροχαίου ατυχήματος  του υπηρεσιακού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας 
ΖΧΚ 9777 με υπαιτιότητα τρίτου. Για την διαδικασία αποκατάστασης του οχήματος η 
υπηρεσία μας, ύστερα από την τεχνική αναφορά που επιβεβαιώθηκε από τον 
αρμόδιο εκτιμητή της ασφαλιστικής εταιρίας, θα πρέπει να προχωρήσει στην 
ανάθεση της σχετικής επισκευής και ύστερα να εισπράξει το αντίστοιχο ποσό της 
αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτερω προτείνουμε την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού στο σκέλος των εξόδων και εσόδων αυτού ως εξής: 
 
 
Στο σκέλος των εξόδων:  

Α) Μείωση  κωδικού 
 

Α/Α Τύπος ΚΑΕ Περιγρ Συν Ποσό 

1 ΕΞΟΔΟ #10.6118# 
Λοιπές αμοιβές υπηρεσίας 

φωτογράφισης και 
βιντεοσκόπησης 

-800,00 

2 ΕΞΟΔΟ #10.6142.0008# 

Υπηρεσίες για την συμμόρφωση 
του φορέα με το Κανονισμό Περί 

Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 

-12.000,00 

3 ΕΞΟΔΟ #10.6142.0009# 
Υπηρεσίες Υπεύθυνου 

Προστασίας Δεδομένων (DPO) 
-8.000,00 

4 ΕΞΟΔΟ #15.6133.0003# 

Αμοιβές τρίτων για 
υποστηρικτικές εργασίες 
εκτάκτου χαρακτήρα σε 

εκδηλώσεις και δράσεις  (ΝΈΟ 
2020) 

-1.100,00 

5 ΕΞΟΔΟ #15.6235# 
Μισθώματα επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού και σκευών και 
λοιπού εξοπλισμού 

-8.148,80 

6 ΕΞΟΔΟ #15.6413.0001# 

Μίσθωση τουριστικών 
λεωφορείων για τις ανάγκες 

μετακίνησης των προγραμμάτων 
καλοκαιρινής απασχόλησης 

-3.571,20 

7 ΕΞΟΔΟ #15.6432.0003# 

Έξοδα υποδοχής εκδηλώσεων, 
διοργανώσεων και 

προγραμμάτων (νερά, χυμοί και 
λοιπά υλικά) 

-1.100,00 

8 ΕΞΟΔΟ #15.6433# 

Τιμητικές διακρίσεις και 
αναμνηστικά δώρα φυσικών 

προσώπων και αντιπροσωπειών 
(ανθοδέσμες, κύπελλα, μετάλλια 

κλπ) 

-3.920,33 

9 ΕΞΟΔΟ #15.6472# 
Έξοδα αθλητικών 
δραστηριοτήτων 

-1.500,00 

10 ΕΞΟΔΟ #15.6475# 
Έξοδα περιβαλλοντικών 

δραστηριοτήτων 
-1.500,00 

11 ΕΞΟΔΟ #15.6478# 
Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων(NEO 2020) 
-2.124,17 

12 ΕΞΟΔΟ #15.6643.0002# 
Καύσιμα και λοιπά υλικά 

θερμάνσεως νέο (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 
2018-2021) 

-17.000,00 



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Δ.Σ./2020 Κ.Ε.Α.Π.ΠΔ.Π. Σελίδα 3 
 

 

13 ΕΞΟΔΟ #15.6694# 
Προμήθεια εικαστικού 

εξοπλισμού 
-2.100,00 

14 ΕΞΟΔΟ #15.7134.0002# 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος ελέγχου εισόδων 
εγκαταστάσεων και διαχείριση 

αθλητικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 

-70.000,00 

15 ΕΞΟΔΟ #15.6278.0001# 
Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (NEO 

2020) 
-9.867,85 

 
 

Β) Ενίσχυση κωδικού 

Α/Α Τύπος ΚΑΕ Περιγρ Συν Ποσό 

1 ΕΞΟΔΟ #10.6263# 
Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων 
700,00 

2 ΕΞΟΔΟ #00.8231.0002# Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 218,63 

3 ΕΞΟΔΟ #00.8231.0001# Εισφορές ΕΦΚΑ- ΙΚΑ 3.225,97 

 

 

Στο σκέλος των εσόδων: 

Α) Μείωση  κωδικού 

Α/Α Τύπος ΚΑΕ Περιγρ Συν Ποσό 

1 ΕΣΟΔΟ #0111# Μισθώματα από αστικά ακίνητα -6.200,00 

2 ΕΣΟΔΟ #0129# Λοιπά έσοδα από ακίνητα -15.870,20 

3 ΕΣΟΔΟ #0211# 
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 

τράπεζες 
-2.000,00 

4 ΕΣΟΔΟ #0434.0001# 
Έσοδα - Εισφορές Μελών και 

αποζημιώσεις από την παροχή υπηρεσιών 
-ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

-204.413,75 

5 ΕΣΟΔΟ #0434.0002# 
Έσοδα - Εισφορές Μελών και 

αποζημιώσεις από την παροχή υπηρεσιών 
-ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

-45.523,24 

 

 

Β) Νέο ΚΑ και Ενίσχυση κωδικού 

Α/Α Τύπος ΚΑΕ Περιγρ Συν Ποσό 

1 ΕΣΟΔΟ #1219.0002# 

Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη 
έκτακτων & επιτακτικών αναγκών που 
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του 

Covid-19 

134.411,24 

2 ΕΣΟΔΟ #4219.0002# Αποζημιώσεις Ασφαλιστικών Εταιρειών 1.107,72 

 

 
 
ΕΞΟΔΑ: 

Στο σκέλος των εξόδων το σύνολο των αυξήσεων ανέρχεται στο ποσό των 4.144,60 
€ ενώ το σύνολο των μειώσεων ανέρχεται στο ποσό των 142.732,35 €..  
 
ΕΣΟΔΑ: 
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Στο σκέλος των εσόδων το σύνολο των αυξήσεων ανέρχεται στο ποσό των 
135.518,96 € ενώ το σύνολο των μειώσεων ανέρχεται στο ποσό των 274.007,19 €.  
 

 

Ύστερα από την αναμόρφωση αυτή στο αποθεματικό κεφάλαιο μένει πίστωση  

80.443,50€ μειωμένο  κατά 8.497,55€  σε σχέση με το αρχικό ( 88.941,05€). 

 

 

Θέμα  2ο :  Λήψη απόφασης καθορισμoύ του αριθμού και των ειδικοτήτων 

για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 

για τις ανάγκες υλοποίησης των πολιτιστικών προγραμμάτων της 

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 2020-2021 

 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 

26 παρ. 2 του ν. 4325/2015 

2. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται 

στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του Ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, 

καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην 

ιδιότητα τους».  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4210/2014.  

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-7-1980).  

5. Το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. οικ. οικ. 3449/05.02.2018 

6. Την υπ΄αριθ. 10/3-03-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης με Θέμα: «Λήψη απόφασης για τον  Προγραμματισμό σύναψης 

συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2020 με προέλευση των πιστώσεων από 

ιδίους πόρους» 

7. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 314/3-3-2020 αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης  για τον 

Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού και σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου έτους  2020 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους 

8. Την Α.Π. 19819/5196/9.03.2020 θετική εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής  για την ικανοποίηση του αιτήματος 

9. Των υπ. αρ. πρωτ. 5026,5027,5063&5064/11.03.2020 Βεβαιώσεων του ΑΣΕΠ.  



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Δ.Σ./2020 Κ.Ε.Α.Π.ΠΔ.Π. Σελίδα 5 
 

 

10. Το υπ.  αρ. πρωτ. 72486/31-10-2020 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών 

11. Την υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/168/17728/27-10-2020 εγκριτική απόφαση 

της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ33/2006 

12. Το υπ.  αρ.  Πρωτ. 92656/22958/11-11-2020 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής 

13. Τις σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό 

14. Τον κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών 

 

Εισηγούμαστε τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη 

καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης 

των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 2020-2021, βάσει των 

εγκεκριμένων αιτημάτων ώστε εν συνεχεία να αποσταλούν για την έκδοση απόφασης 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνοδευόμενη από την 

βεβαίωση οικονομικής υπηρεσίας για το συνολικό ποσό της αμοιβής και των σχετικών 

ΚΑ καθώς και των βεβαιώσεων του ΑΣΕΠ. Λόγω της καθυστέρησης έκδοσης της 

απόφασης έγκρισης και το γεγονός ότι εκ παραδρομής αυτή διαβιβάστηκε στο Δήμο 

Μεταμόρφωσης με αποτέλεσμα να παραληφθεί από την υπηρεσία μας στις 7 

Δεκεμβρίου, ο εκτιμώμενος χρόνος διάρκειας των συμβάσεων μειώνεται στους 6 

μήνες με αντίστοιχη μείωση του ποσού των συμβάσεων ώστε να μην δημιουργηθούν 

δυσλειτουργίες στην επόμενη χρονιά 2021-2022.Σε περίπτωση που συνεχιστεί η 

αναστολή λειτουργίας των αντίστοιχων προγραμμάτων και ύστερα από την 

προβλεπόμενη διαδικασία προκήρυξης των θέσεων, θα προσληφθούν μόνο οι 

ειδικότητες που μπορούν να πραγματοποιήσουν την παροχή  των υπηρεσιών τους  

εξ’ αποστάσεως.  

 

Έτσι, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πολιτιστικών προγραμμάτων, θέτουμε 

προς έγκριση τον καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη 

καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης 

των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 2020-2021 ως εξής :  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Ειδικότητα 
Τόπος 

εκτέλεσης 
Αντικείμενο 

Διάρκεια 
σύμβασης 

(μήνες) 

Αριθμός 
ατόμων 

Μουσικός 
Κόρνου 

ΠΕ ή  
TE ή ΔΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Μουσική εκτέλεση του οργάνου  στις τακτικές αλλά 
και έκτακτες δοκιμές, δημόσιες εμφανίσεις 

Φιλαρμονικής Ορχήστρας 
6 2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Ειδικότητα 
Τόπος 

εκτέλεσης 
Αντικείμενο 

Διάρκεια 
σύμβασης 

(μήνες) 

Αριθμός 
ατόμων 

Μουσικός 
Τρομπέτας 

ΠΕ ή  
TE ή ΔΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Μουσική εκτέλεση του οργάνου  στις τακτικές αλλά 
και έκτακτες δοκιμές, δημόσιες εμφανίσεις 

Φιλαρμονικής Ορχήστρας 
6 1 

Μουσικός 
Κλαρινέτου 

ΠΕ ή  
TE ή ΔΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Μουσική εκτέλεση του οργάνου  στις τακτικές αλλά 
και έκτακτες δοκιμές, δημόσιες εμφανίσεις 

Φιλαρμονικής Ορχήστρας 
6 3 

Μουσικός 
Τρομπονιού 

ΠΕ ή  
TE ή ΔΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Μουσική εκτέλεση του οργάνου  στις τακτικές αλλά 
και έκτακτες δοκιμές, δημόσιες εμφανίσεις 

Φιλαρμονικής Ορχήστρας 
6 2 

Μουσικός 
Κρουστών 

ΠΕ ή  
TE ή ΔΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Μουσική εκτέλεση του οργάνου  στις τακτικές αλλά 
και έκτακτες δοκιμές, δημόσιες εμφανίσεις 

Φιλαρμονικής Ορχήστρας 
6 1 

Αρχιμουσικός 
ΠΕ ή  

TE ή ΔΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Αρχιμουσικός: ο συνεργάτης (Αρχιμουσικός) 
προΐσταται του καλλιτεχνικού τμήματος της 

φιλαρμονικής, διευθύνει την φιλαρμονική στις 
τακτικές αλλά και έκτακτες δοκιμές, δημόσιες 

εμφανίσεις 

6 1 

Μουσικός 
Κιθάρας 

ΠΕ ή  
TE ή ΔΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Σύνολο νυκτών εγχόρδων- το έργο αφορά την 
μουσική εκτέλεση του οργάνου  στις δημόσιες 
εμφανίσεις (συναυλίες) του Συνόλου νυκτών 

εγχόρδων συμπεριλαμβανομένου και την 
απαιτουμένη προετοιμασία (πρόβες). 

6 2 

Μουσικός 
Βιολιού 
ΠΕ ή  

TE ή ΔΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Σύνολο νυκτών εγχόρδων- το έργο αφορά την 
μουσική εκτέλεση του οργάνου  στις δημόσιες 
εμφανίσεις (συναυλίες) του Συνόλου νυκτών 

εγχόρδων συμπεριλαμβανομένου και την 
απαιτουμένη προετοιμασία (πρόβες). 

6 1 

Μουσικός 
Μαντολίνου 

ΠΕ ή  
TE ή ΔΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Σύνολο νυκτών εγχόρδων- το έργο αφορά την 
μουσική εκτέλεση του οργάνου  στις δημόσιες 
εμφανίσεις (συναυλίες) του Συνόλου νυκτών 

εγχόρδων συμπεριλαμβανομένου και την 
απαιτουμένη προετοιμασία (πρόβες). 

6 1 

Μουσικός 
Πιάνο 
ΠΕ ή  

TE ή ΔΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Σύνολο νυκτών εγχόρδων- το έργο αφορά την 
μουσική εκτέλεση του οργάνου  στις δημόσιες 
εμφανίσεις (συναυλίες) του Συνόλου νυκτών 

εγχόρδων συμπεριλαμβανομένου και την 
απαιτουμένη προετοιμασία (πρόβες). 

6 1 

Μαέστρος 
παιδικής 
χορωδίας 

ΠΕ ή 
TE ή ΔΕ 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 

ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Λειτουργία Δημοτικών Χορωδιών: το έργο αφορά 
την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκάστοτε χορωδίας, 

την διεύθυνση το σύνολο της χορωδίας  στις 
δημόσιες εμφανίσεις και την επιμέλεια της μουσικής 

βιβλιοθήκης (ρεπερτόριο) 
 

6 2 

Μαέστρος 
χορωδίας 

ενηλίκων ΠΕ 
ή  

TE ή ΔΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Λειτουργία Δημοτικών Χορωδιών: το έργο αφορά 
την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκάστοτε χορωδίας, 

την διεύθυνση το σύνολο της χορωδίας  στις 
δημόσιες εμφανίσεις και την επιμέλεια της μουσικής 

βιβλιοθήκης (ρεπερτόριο) 

6 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Ειδικότητα 
Τόπος 

εκτέλεσης 
Αντικείμενο 

Διάρκεια 
σύμβασης 

(μήνες) 

Αριθμός 
ατόμων 

Σκηνοθέτης – 
ηθοποιός 

ΠΕ ή  
TE 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Λειτουργία Δημοτικών θεατρικών ομάδων : το έργο 
αφορά την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκάστοτε 

θεατρικής ομάδας που λειτουργεί στα πολιτιστικά 
προγράμματα του Δήμου Παλλήνης. 

6 3 

 

 

Θέμα  3ο :  Λήψη απόφασης έγκρισης του Πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών  κατακύρωσης και  

κατακύρωση αναδόχου του συνοπτικού  διαγωνισμού «Προμήθεια 

συστήματος διαχείρισης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 

ελεγχομένης πρόσβασης στους αθλητικούς χώρους της επιχείρησης» 

 

Σύμφωνα με την περίπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 

43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') το διοικητικό συμβούλιο διοικεί 

και διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα αποφασίζει 

για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των 

προμηθειών υλικών και υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την 

εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια της 

ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του 

κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ. 

 

Στην παρ.2 του άρθρου 257 του ΔΚΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την περίπτ. 38 

της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/16 ορίζονται τα εξής: 

«Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών 

των  κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 

διενεργείται σύμφωνα  με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α..» 

 

Με την υπ΄αριθ.62/8-12-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το υπ’ 

αριθ. 1138/1-12-2020 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.  

 

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στην εταιρία  «INTELLISOFT ΕΠΕ –"INTELLISOFT 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ"», μοναδικό προσφέροντα και 

προσωρινό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ». Σε συνέχεια, η εταιρία «INTELLISOFT ΕΠΕ –"INTELLISOFT 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ"»  κλήθηκε με την υπ’ 

αριθ.πρωτ. 1152/8-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. να 

προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.9.2 της διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως  2.2.8  

αυτής. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία τον σφραγισμένο φάκελο 

δικαιολογητικών στις 15/12/2020 με αρ. πρωτ. 746, συνεπώς εμπροθέσμως 

(δεδομένου ότι η τελική ημερομηνία  18/12/2020, είναι εντός δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της πρόσκλησης). 

 

Η Επιτροπή στις 16 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης 

προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου και στον έλεγχο 

πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν σύμφωνα με την 

υπ΄αριθ. 1164/15-12-2020 πρόσκληση του προέδρου.   

Η Επιτροπή διαγωνισμού με το υπ’ αριθ. 1166/16-12-2020 πρακτικό αφού 

προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε 

έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του 

διαγωνισμού στην ανωτέρω εταιρία. 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, το Διοικητικό 

Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 

(επισυνάπτεται) .  

 

 
 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

Για την 

«Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου 
Παλλήνης -Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
 
 

Αθανάσιος Η. Ζούτσος 
 


