
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ    

 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

ΟΡΔΣΗΑΓΑ (ΓH.Κ.Δ.Π.Α.Ο.)  

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Απφ ην 13ν Πξαθηηθφ πλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Οξεζηηάδαο (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο.) ζηηο 14/06/2018 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 105/2018 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: «Έγκπιζη απεςθείαρ ανάθεζηρ ζσεηικά με καλλιηεσνικό ππόγπαμμα ηην 

ημέπα λήξηρ ζηο πλαίζιο εκδηλώζεων Οπέζηεια 2018».  

 

ήκεξα ηελ 14/06/2018 εκέξα Πέκπηε  θαη ψξα 11:00 ζην  γξαθείν ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο.- ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο., πξφζθιεζεο ηνπ 

πξνέδξνπ. Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ επηά (7) κειψλ 

παξεπξέζεζαλ, ηα εμήο: 

 

1. ΑΡΥΟΝΣΗΓΖ ΑΡΥΟΝΣΖ 

2. ΓΚΑΨΓΑΣΕΖ – ΚΟΤΣΑΡΗΑΝΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ 

3. ΚΔΡΛΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 

4. ΑΡΑΝΣΗΓΖ ΑΡΑΝΣΖ 

5. ΗΧΠΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 

6. ΕΟΛΧΣΑ ΓΖΜΖΣΡΑ 

7.         ΚΑΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 

       Δπί ηνπ επφκελνπ ζέκαηνο ηεο ζπλεδξηάζεσο, ν θ. Πξφεδξνο ζέηεη ππφςε ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.. φηη ζα πξέπεη λα γίλεη ε απεπζείαο αλάζεζεο ζρεηηθά κε ηε κεγάιε ζπλαπιία κε 

ηε Λατθή Οξρήζηξα «Μίθεο Θενδσξάθεο», κε ηίηιν «Απφ ηνλ Βαζίιε Σζηηζάλε ζηνλ Μίθε 

Θενδσξάθε», ζηηο 24 Ηνπλίνπ 2018, εκέξα ιήμεο ησλ Οξεζηείσλ. Ζ Ν. Οξεζηηάδα ενξηάδεη ηα 

95 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηεο θαη δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο ηηκήο θαη κλήκεο απφ ηηο  22 έσο 24 

Ηνπλίνπ 2018. ην παξαπάλσ πιαίζην ν Γήκνο Οξεζηηάδαο θαη  ε Γεκνηηθή Κνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο κεηαμχ άιισλ πνηθίισλ πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ ζα 

θηινμελήζνπλ ηελ Αλεμάξηεηε Λατθή Οξρήζηξα «Μίθεο Θενδσξάθεο».                                                

Ζ δαπάλε χςνπο 13.640.00€ πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ  

ηεο ΓΖΚΔΠΑΟ θαη λα βαξχλεη ηνλ παξαθάησ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2018 σο εμήο: ΚΑΕ 15.6114.1 Αμοιβέρ Καλλιηεσνών.  

Πποηείνεηαι η ανάθεζη να γίνει ζηελ εηαηξία ΟΡΥΖΣΡΑ ΜΗΚΖ ΘΔΟΓΧΡΑΚΖ 

ΑΣΗΚΖ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ, πνπ εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ ηε Μαξγαξίηα 

Αζπαζία Θενδσξάθε.  

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7Υ0ΧΟΕ9Υ-7ΓΟ



 ηε ζπλέρεηα, θαιεί ηα κέιε ηνπ Γ.. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα. 

 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

   κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

                                                 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ    

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ εγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ζρεηηθά κε 

ηε κεγάιε ζπλαπιία κε ηε Λατθή Οξρήζηξα «Μίθεο Θενδσξάθεο», κε ηίηιν «Απφ ηνλ Βαζίιε 

Σζηηζάλε ζηνλ Μίθε Θενδσξάθε», ζηηο 24 Ηνπλίνπ 2018, ζηελ εηαηξία ΟΡΥΖΣΡΑ ΜΗΚΖ 

ΘΔΟΓΧΡΑΚΖ ΑΣΗΚΖ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ, πνπ εθπξνζσπείηαη λνκίκσο απφ 

ηε Μαξγαξίηα Αζπαζία Θενδσξάθε.  

Σν πνζφ ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζηα 13.640,00€ θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ  ηεο ΓΖΚΔΠΑΟ θαη λα βαξχλεη ηνλ παξαθάησ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018 σο εμήο: ΚΑΕ 15.6114.1 Αμοιβέρ Καλλιηεσνών.  

         

   

   Ζ απφθαζε απηή  έιαβε α/α 105/18 

πληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε φπσο νξίδεη ν λφκνο. 

            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                      ΣΑ ΜΔΛΖ 

                                   Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο 

                                    Αθξηβέο απφζπαζκα 

                             Ο Πξφεδξνο ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο. 

                                   Αξρνληίδεο Αξρνληήο 

ΑΔΑ: 7Υ0ΧΟΕ9Υ-7ΓΟ
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