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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 41/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 260/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ρξηζηνπγελληάηηθσλ 
ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ γηα ηα βξέθε θαη ηα 
λήπηα ησλ Βξεθνλεπηαθώλ θαη Ξαηδηθώλ Πηαζκώλ 
ηνπ Γήκνπ  θαη εμεηδίθεπζε  ζρεηηθήο πίζησζεο». 

 
 

  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 23 ηνπ κήλα Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη 
ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 27466/37/18-11-2022 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ 
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
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Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο  2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 
6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 7) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο 
Ησάλλεο θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, 
έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο :  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 26838/14-11-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 
Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
 
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε πξαγκαηνπνέεζεο ρξηζηνπγελληΪηηθωλ ζεαηξηθώλ 
παξαζηΪζεωλ γηα ηα βξΫθε θαη ηα λάπηα ηωλ βξεθνλεπηαθώλ θαη παηδηθώλ 
ζηαζκώλ ηνπ Γάκνπ  Ν. ΦηιαδΫιθεηαο –  Ν. Υαιθεδόλαο θαη εμεηδέθεπζε ηεο 
ζρεηηθάο πέζηωζεο 
 
Πρεη: Ζ ππ΄αξηζκ.  173/2022 Κειέηε 
 
Αμηόηηκε Θύξηε Ξξόεδξε, 
 
Ιακβάλνληαο ππόςε ζαο ηηο δηαηάμεηο: 
 
1. Ρνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 ηνπ Λ. 4625/2019 κε ην νπνίν απνλέκεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πηζηώζεσλ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 
απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, νπόηε θάηη ηέηνην απαηηείηαη. 
2. Ρνπ άξζξνπ 158 παξ. 3 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Θ.Γ.Θ. -
N.3463/2006),πνπ αθνξά εζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο, 
κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο ή αζιεηηθέο εθδειώζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο, 
ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δώξα θαη θηινμελία αληηπξνζσπεηώλ ή θπζηθώλ 
πξνζώπσλ ή ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ. 
3. Ρν Λ. 4555/2018 «Κεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο-Βειηίσζε 
ηεο Νηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξόγξακκα ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ 
Η]», άξζξν 203 «Γηαηάθηεο ζηνπο Ν.Ρ.Α. Α΄ Βαζκνύ». 
4. Ρν Ξ.Γ.80/1986 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο».  
Ξαξαθαιείζζε όπσο ζηελ ακέζσο επνκέλε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γήκνπ, εηζαγάγεηε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο, ην αλσηέξσ ζέκα 
θαη ζύκθσλα κε ην θαησηέξσ ζθεπηηθό: 
 
Ζ Γηεύζπλζε Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο, ελ όςεη ησλ ενξηώλ ησλ Σξηζηνπγέλλσλ, 
πξνγξακκαηίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ρξηζηνπγελληάηηθσλ ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ 
«Ν ζάθνο κε ηα δώξα ηνπ Αη Βαζίιε» γηα ηα βξέθε θαη ηα λήπηα, θαηά ην ρξνληθό 
δηάζηεκα από 19-23 Γεθεκβξίνπ 2022 ζηνπο πέληε βξεθνλεπηαθνύο  θαη παηδηθνύο 
ζηαζκνύο  ηνπ Γήκνπ.  
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Κε γλώκνλα ηελ εύξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκώλ όπσο πξνβιέπεηαη 
ζην κε αξηζ. πξση. 59845/14.09.2022 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 
«Δπηθαηξνπνίεζε πγεηνλνκηθνύ πξσηνθόιινπ ιεηηνπξγίαο δεκνηηθώλ παηδηθώλ, 
βξεθηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ» θαζώο θαη ην από 08.09.2022 γεηνλνκηθό 
Ξξσηόθνιιν ιεηηνπξγίαο ηνπο, νη παξαζηάζεηο   ζα πινπνηεζνύλ  ηεξώληαο ηνπο 
όξνπο αζθάιεηαο πνπ ηζρύνπλ ηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή αιιά θαη όιεο ηηο 
αληίζηνηρεο πξνβιεπόκελεο νδεγίεο πνπ πηζαλόλ ζα εθδνζνύλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 
δηεμαγσγήο ησλ παξαζηάζεσλ. 
 
Ξαξαθαιείηαη ινηπόλ ην ζώκα όπσο:  
 
1. Δγθξέλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πέληε (5)   ρξηζηνπγελληάηηθσλ ζεαηξηθώλ 
παξαζηάζεσλ κε ηίηιν «Ν ζάθνο κε ηα δώξα ηνπ Αη Βαζίιε» θαηά ην ρξνληθό 
δηάζηεκα από 19-23 Γεθεκβξίνπ 2022 ζην ρώξν ησλ  βξεθνλεπηαθώλ  θαη παηδηθώλ 
ζηαζκώλ ηνπ Γήκνπ. 
 
2. Δγθξέλεη ηελ δαπάλε γηα ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο  πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ 
ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ ελ όςεη ησλ ενξηώλ ησλ Σξηζηνπγέλλσλ γηα ηα βξέθε θαη 
ηα λήπηα ησλ Β/Λ θαη παηδηθώλ Πηαζκώλ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο –  Λ. 
Σαιθεδόλαο, ε νπνία ζα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 1.860,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ΦΞΑ 24% θαη ζα βαξύλεη ηνλ Θ.Α 02.15.6471.005 «Γαπάλεο εθδειώζεσλ παηδηθώλ 
ζηαζκώλ» πξνϋπνινγηζκνύ  νηθνλνκηθνύ έηνπο  2022.  
 
Ππλεκκέλα: 
1. Ζ ππ΄αξηζκ.  173/2022 Κειέηε.  

  

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ 

κειώλ ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 41/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν ίδηνο 

θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηελ αξηζ. 173/2022 
ζρεηηθή κειέηε, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ.1ε ηνπ Λ.3852/10 
(«Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην αξζ. 14 παξ.1 ηνπ Λ.4625/19 
θαζώο επίζεο: 
 

1. Ρελ παξ. 3 ηνπ αξ. 158 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (ΘΓΘ, Ν. 

3463/2006), πνπ αθνξά εζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο, 

κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο ή αζιεηηθέο εθδειώζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο, 

ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δώξα θαη θηινμελία αληηπξνζσπεηώλ ή 

θπζηθώλ πξνζώπσλ ή ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ δήκνπ. 

2. Ρνλ Ν.4555/18 «Κεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο - 

Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξόγξακκα 

ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η] »  άξζξνπ 203 «Γηαηάθηεο ζηνπο Ν.Ρ.Α. A' Bαζκνύ». 

3. Ρν Π.Γ. 80/16 «.Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο». 

 
θαη κειέηεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο, 

 
 

Α π ν θ α ζ έ δ ε η   νκόθωλα 
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Α. Δγθξέλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πέληε (5) ρξηζηνπγελληάηηθσλ ζεαηξηθώλ 
παξαζηάζεσλ κε ηίηιν «Ν ζάθνο κε ηα δώξα ηνπ Αη Βαζίιε» θαηά ην ρξνληθό 
δηάζηεκα από 19-23 Γεθεκβξίνπ 2022 ζην ρώξν ησλ Βξεθνλεπηαθώλ  θαη Ξαηδηθώλ 
ζηαζκώλ ηνπ Γήκνπ. 
Κε γλώκνλα ηελ εύξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκώλ όπσο πξνβιέπεηαη 
ζην κε αξηζ. πξση. 59845/14.09.2022 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ 
«Δπηθαηξνπνίεζε πγεηνλνκηθνύ πξσηνθόιινπ ιεηηνπξγίαο δεκνηηθώλ παηδηθώλ, 
βξεθηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ» θαζώο θαη ην από 08.09.2022 γεηνλνκηθό 
Ξξσηόθνιιν ιεηηνπξγίαο ηνπο, νη παξαζηάζεηο   ζα πινπνηεζνύλ  ηεξώληαο ηνπο 
όξνπο αζθάιεηαο πνπ ηζρύνπλ ηελ παξνύζα ρξνληθή ζηηγκή αιιά θαη όιεο ηηο 
αληίζηνηρεο πξνβιεπόκελεο νδεγίεο πνπ πηζαλόλ ζα εθδνζνύλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 
δηεμαγσγήο ησλ παξαζηάζεσλ. 

 

Β. Δγθξέλεη ηελ εμεηδέθεπζε πέζηωζεο πνζνύ 1.860,00 επξώ (ζπκ/λνπ Φ.Ξ.Α. 

24%) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.: 02.15.6471.005 («Γαπάλεο εθδειώζεσλ Ξαηδηθώλ 

Πηαζκώλ») ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 γηα 

ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ ελ όςεη 

ησλ ενξηώλ ησλ Σξηζηνπγέλλσλ γηα ηα βξέθε θαη ηα λήπηα ησλ Β/Λ θαη Ξαηδηθώλ 

Πηαζκώλ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο –  Λ. Σαιθεδόλαο. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  260/2022 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί: 

  
Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 

             Δζωηεξηθά Γηαλνκά : 
 

1. Γ/λζε Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο 
4. Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
5. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
6. Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
7. Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ 
8. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
9. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ 

10. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
 
πλεκκΫλα: Ζ αξηζ. 173/2022 κειέηε. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ «ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ 
ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΧΝ ΘΔΑΣΡΙΚΧΝ 
ΠΑΡΑΣΑΔΧΝ» 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  
ΓΗΜΟ 

Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 
     ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: 1.860,00 €  

(ΜΔ  ΦΠΑ) 
 Α.Μ. 173/2022 
         ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ  
  Κ.Α.:  02.15.6471.005 

 

  
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Ζ  παξνύζα  κειέηε   αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε  πέληε (5)  ρξηζηνπγελληάηηθσλ ζεαηξηθώλ 
παξαζηάζεσλ κε ηίηιν «Ν ζάθνο κε ηα δώξα ηνπ Αη Βαζίιε» θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

19-23 Γεθεκβξίνπ 2022 ζην ρώξν ησλ  βξεθνλεπηαθώλ  θαη παηδηθώλ ζηαζκώλ ηνπ Γήκνπ.  
       Νη παξαζηάζεηο ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ ζεαηξηθνύ παηρληδηνύ θαη ζε απηέο 

ζπκκεηέρνπλ δύν εζνπνηνί. Κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε θαη ε 
απεγθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ ζθεληθώλ θαη ηεο αλαγθαίαο ερεηηθήο θάιπςήο ηνπο.  

        Ιίγα ιόγηα γηα ηηο παξαζηάζεηο: 

«Ζ κεγάιε λύρηα, πνπ ν Άγηνο Βαζίιεο ζα κνηξάζεη ηα δώξα ησλ παηδηώλ, έθηαζε! Όινη ζηελ 
παξακπζνρώξα πεξηκέλνπλ ηε κεγάιε ζηηγκή πνπ ζα αθήζεη ην πξώην δώξν γηα λα γεκίζεη ν 
νπξαλόο κε αζηέξηα! Όκσο ν ζάθνο κε ηα δώξα, κέζα ζηε θνύξηα ηεο αλαρώξεζεο έκεηλε 
πίζσ! Ξνηνο ζα ζώζεη ηελ θαηάζηαζε? 
        Νη παξαζηάζεηο είλαη δηαδξαζηηθέο. Ρα παηδηά αλεβαίλνπλ ζηε ζθελή θαη γίλνληαη ηα 

μσηηθά ηνπ Αη Βαζίιε, ηα ζθαληαιηάξηθα θαιηθαληδαξάθηα, νη ληθάδεο ηνπ ρηνληνύ πνπ κε ηε 
δξάζε ηνπο δίλνπλ ηε ιύζε!» 

      Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ησλ ελ ιόγσ παξαζηάζεσλ  ζα ηζρύζεη απνιύησο  ε παξαθάησ 
λνκνζεζία:  

 
 Νη θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/16 πεξί ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4782/21 (ΘΖΚΓΖΠ) 
 Ρν  άξζξν 158 παξ. δ ηνπ N. 3463/06 «Γεκνηηθόο θαη Θνηλνηηθόο Θώδηθαο» θαη ην 

άξζξν 209, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ.3536/07, 
 Ν  Λ. 3852/2010  «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» 

 γ. Ρν Ξ.Γ. 80/16 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» 

 δ. Ρηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4555/18 «Ξξόγξακκα ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η» 
 ε. Ρηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/10 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 
απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Ξξόγξακκα Γηαύγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 ζη. Ρηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4013/11 & 4270/14 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό 
θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 όιε  ε  ινηπή  ζρεηηθή   ηζρύνπζα   ηξέρνπζα λνκνζεζία   θαη δηαδηθαζηώλ  ζύλαςεο  
δεκνζίσλ  ζπκβάζεσλ. 

 
 Ν  πξνϋπνινγηζκόο  ηεο  κειέηεο είλαη 1.860,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.)  θαη 

ζα βαξύλεη ηνλ Θ.Α. 02.15.6471.005 «Γαπάλεο εθδειώζεσλ παηδηθώλ ζηαζκώλ» 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2022.  
 

        Η  ΤΝΣΑΞΑΑ                 ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
                                                                             Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ  ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  

  ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΒΛΑΥΟΤΛΗ                  

                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ 
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