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ΑΔΑ: 6Η7ΒΟΕ9Υ-ΩΨ0

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΟΡΔΣΗΑΓΑ (ΓH.Κ.Δ.Π.Α.Ο.)
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην 12ν Πξαθηηθό πλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Οξεζηηάδαο (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο.) ζηηο 17-072019.
ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 173/2019
ΠΔΡΗΛΖΦΖ: «Έγκπιζη απεςθείαρ ανάθεζηρ ζσεηικά με γεύμα καλλιηεσνών

για ηιρ

ανάγκερ ηηρ 25η Σςνάνηηζηρ Νέων Άπδαρ 2019 »
ήκεξα ηελ 17/07/2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00 ζην γξαθείν ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο.- ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο., πξόζθιεζεο ηνπ
πξνέδξνπ. Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ επηά (7) κειώλ
παξεπξέζεζαλ, ηα εμήο:
1. ΑΡΥΟΝΣΗΓΖ ΑΡΥΟΝΣΖ
2. ΜΠΑΞΔΒΑΝΗΓΟΤ – ΜΑΜΑΛΗΓΚΑ ΥΡΤΟΤΛΑ
3. ΚΔΡΛΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ
4. ΑΡΑΝΣΗΓΖ ΑΡΑΝΣΖ
5. ΕΟΛΧΣΑ ΓΖΜΖΣΡΑ
6. ΗΟΠΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ
ΑΠΟΝΣΔ
1. ΚΑΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Δπί ηνπ επόκελνπ ζέκαηνο ηεο ζπλεδξηάζεσο, ν θ. Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ..
όηη ζα πξέπεη λα γίλεη ε απεπζείαο αλάζεζε ζρεηηθά κε γεύκα θαιιηηερλώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο
25ε πλάληεζεο Νέσλ Άξδαο 2019. Σα γεύκαηα ζα θαιύςνπλ απνθιεηζηηθά αλάγθεο ηεο 25ε
πλάληεζεο Νέσλ Άξδαο 2019, πνπ ζα δηεμαρζεί από 24/7/2019 έσο 28/7/2019 ζην ρώξν ησλ
εθδειώζεσλ ζηηο Καζηαληέο. Πξνηείλεηαη ηελ πξνκήζεηα λα αλαιάβεη ην " 50 50

ΑΔΑ: 6Η7ΒΟΕ9Υ-ΩΨ0
Μεδεδνπσιείν - Οπδεξί - Σζηπνπξάδηθν. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 630,00€ με
τον ΦΠΑ. Ζ δαπάλε πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί από ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο

ΓΖΚΔΠΑΟ θαη λα βαξύλεη ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο γηα ηα
νηθνλνκηθό έηνο 2019 σο εμήο:

00.6433 Τιμηηικέρ διακπίζειρ, αναμνηζηικά δώπα και

έξοδα θιλοξενίαρ θςζικών πποζώπων και ανηιπποζωπειών
ηε ζπλέρεηα, θαιεί ηα κέιε ηνπ Γ.. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα.
ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ εγθξίλεη:
Α. Αλαζέηεη ηε δαπάλε γηα γεύκα θαιιηηερλώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 25ε πλάληεζεο Νέσλ
Άξδαο 2019., ζα αλαιάβεη ην " 50 50 Μεδεδνπσιείν - Οπδεξί - Σζηπνπξάδηθν
Β. Ζ δαπάλε ησλ 630,00€ με τον ΦΠΑ. πνπ πξνθαιείηαη από ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα
θαιπθζεί από ηαθηηθά έζνδα ηεο ΓΖΚΔΠΑΟ.
Γ.

Ζ δαπάλε πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί από ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο

ΓΖΚΔΠΑΟ θαη λα βαξύλεη ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο γηα ηα
νηθνλνκηθό έηνο 2019 σο εμήο:

00.6433 Τιμηηικέρ διακπίζειρ, αναμνηζηικά δώπα και

έξοδα θιλοξενίαρ θςζικών πποζώπων και ανηιπποζωπειών
Ζ απόθαζε απηή έιαβε α/α 173/2019
πληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε όπσο νξίδεη ν λόκνο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο ηεο ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο.
Αξρνληίδεο Αξρνληήο

