
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ      

 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

ΟΡΔΣΗΑΓΑ (ΓH.Κ.Δ.Π.Α.Ο.)  

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

  

    Από ην 11
ν
 Πξαθηηθό πλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Οξεζηηάδαο (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α.Ο.) ζηηο 12-07-

2019. 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 157/2019 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: «Έγκπιζη αιηήμαηορ έκδοζηρ  αεποποπικών ειζιηήπιων για ηη μεηακίνηζη  

καλλιηεσνών ηος Φεζηιβάλ Άπδαρ 2019» 

 

ήκεξα ηελ 12/07/2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14:00 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 εγθξίλεη ην αίηεκα ζρεηηθά κε αηηήκαηνο έθδνζε  αεξνπνξηθώλ εηζηηήξησλ γηα 

ηε κεηαθίλεζε  θαιιηηερλώλ ηνπ Φεζηηβάι Άξδαο 2019. Ζ ππεξεζία ζα θαιύςεη απνθιεηζηηθά 

ηηο αλάγθεο ηεο 25εο πλάληεζεο Νέσλ Άξδαο 2019 ζην ρώξν ησλ εθδειώζεσλ ζηηο 

Καζηαληέο  Οξεζηηάδαο  .  

 

ΑΔΑ: 6ΙΚ0ΟΕ9Υ-ΟΧ9



Ζ ππεξεζία  αθνξά ηηο αλάγθεο ηος Φεζηιβάλ Απδαρ 2019  ηηρ  ΔΗΚΕΠΑΟ.  Ζ δαπάλε γηα 

ηελ πξνκήζεηα πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 26.500,00επξώ κε ηνλ ΦΠΑ  

 

 

                                        ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ   

 

 

 

                                         

Ζ δαπάλε πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί από ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο ΓΖΚΔΠΑΟ 

θαη λα βαξύλεη ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 

2019 σο εμήο : 

 

00.6433  Σιμηηικέρ διακπίζειρ, αναμνηζηικά δώπα και έξοδα θιλοξενίαρ θςζικών 

πποζώπων και ανηιπποζωπειών 

 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

   κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ εγθξίλεη ην αίηεκα ζρεηηθά κε αηηήκαηνο 

έθδνζε  αεξνπνξηθώλ εηζηηήξησλ γηα ηε κεηαθίλεζε  θαιιηηερλώλ ηνπ Φεζηηβάι Άξδαο 2019. 

 

Ζ απόθαζε απηή  έιαβε α/α 157/2019 

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        

 

 

Είδορ     Ποζόηηηα   Αξία ππο ΦΠΑ 

Έκδοζη αεποποπικών  ειζιηηπίων  

Φεζηιβάλ  Άπδαρ 2019 

  100 26.500,00 

     

  

πλνιηθή αμία 26.500,00€ 

ΑΔΑ: 6ΙΚ0ΟΕ9Υ-ΟΧ9
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