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ΑΔΑ: ΩΠ3ΚΟΚ7Ε-ΝΕ4

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην 8ν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ
Δήκνπ Ξάλζεο ηεο 19εο Μαξηίνπ 2018.
Αξηζκόο Απόθαζεο:25

Πεξίιεςε
πλδηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ην Μνπζηθό
ρνιείν. Ξάλζεο

ηελ Ξάλζε ζήκεξα 19 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2018 εκέξα ηεο εβδνκάδνο Δεπηέξα θαη
ώξα 14:30, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ Δήκνπ Ξάλζεο ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ν.Π, ύζηεξα από ηελ
αξ. πξση. 865/13.03.2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ θ.
Παζράιε Λύξαηδε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΕΚ
114/Α/08.06.2006).
Η ζπλεδξίαζε πξνεδξεύεηαη από ηνλ πξόεδξν θ. Παζράιε Λύξαηδε θαη ζπλήιζε, λα ζπδεηήζνπλ
θαη λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά ζηα ζέκαηα πνπ έρνπλ αλαγξαθεί ζηελ εκεξεζία δηάηαμε.
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο, ν πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ππάξρεη λόκηκε
απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζην ζύλνιν δεθαηξηώλ (13) κειώλ, βξέζεθαλ παξόληα ελλέα(9) κέιε,
δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΕ
ΑΠΟΝΣΕ
Παζράιεο Λύξαηδεο
Μηραήι Ρεθάξεο
Νηθόιανο Αληακπνύθεο
Δέζπνηλα Παξηζαιίδνπ
Ιππνθξάηεο Κακαξίδεο
Αιέμαλδξνο Κπξηαθίδεο
Εξθάλ Κίξαηδε
Θενδώξα Γηαλλώηα
Δεκήηξηνο Πεηξόπνπινο
Ειηζζάβεη Παπιίδνπ
Αλέζηεο Χαηδόπνπινο
Μαξία Σζηαθίξνγινπ
Αζαλάζηνο Χαηδεαλησλίνπ
ηελ ζπλεδξίαζε ηα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ Δήκνπ
Ξάλζεο Ισάλλα Καξνιίδνπ
Ο πξόεδξνο ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηελ αξ. πξση. 804/06.03.2018 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζηηθώλ Εθδειώζεσλ πνπ
αθνξά ηε ζπλδηνξγάλσζε κε ην Μνπζηθό ρνιείν Ξάλζεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
κνπζηθή εθδήισζε «ρειηδνλίζκαηα ,ε γηνξηή ηεο Άλνημεο » ηελ 21ε Μαξηίνπ 2018.Θα μεθηλήζεη
κηα κνπζηθή πνκπή από καζεηέο από ηελ πιαηεία Ειεπζεξίαο κε ηειηθό πξννξηζκό ηελ Κεληξηθή
πιαηεία όπνπ ζα γηνξηάζνπκε ηνλ εξρνκό ηεο άλνημεο καδί κε ηελ παγθόζκηα εκέξα
πνίεζεο ,ρνξεύνληαο ,ηξαγνπδώληαο θαη απαγγέινληαο πνηήκαηα. Πξνηείλεηαη λα ζπκκεηάζρεη ην
Κέληξν Πνιηηηζκνύ Δήκνπ Ξάλζεο ζηελ δηνξγάλσζε ηεο εθδήισζεο κε ηε δαπάλε ηεο ερεηηθήο
θάιπςεο θαζώο θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία Ξάλζεο.
ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ.
ΤΟ ΓΗΟΗΚΖΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππόςε:
ειίδα 1 από 2
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1.
Σα άξζξα 209 θαη 240 ηνπ Ν.3463/2006 «Δεκνηηθόο & Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» (ΦΕΚ
114/Α/08.06.2006).
2.
Σν άξζξν 2 ηνπ Π.Δ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Δηαηάθηεο» (ΦΕΚ
145/Α/08.08.2016).
3.
Σν άξζξν 66 παξ.8 ηνπ Ν.4270/2014 ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) & δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
4.
Σηο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ
Δήκνπ Ξάλζεο.
5.
Σελ εηζήγεζε κε αξηζκ. πξση. 804/06.03.2018 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζηηθώλ
Εθδειώζεσλ.
ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ Δήκνπ Ξάλζεο ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί
ε κνπζηθή εθδήισζε «ρειηδνλίζκαηα ,ε γηνξηή ηεο Άλνημεο » ηελ 21ε Μαξηίνπ 2018 κε ην
Μνπζηθό ρνιείν Ξάλζεο κε ηε ερεηηθή θάιπςε ηεο κνπζηθήο εθδήισζεο θαη κε ηε παξαρώξεζε
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο .
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 25/2018.
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο πξόεδξνο

Σα κέιε
Ξάλζε 19.03.2018.
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο πξόεδξνο
Παζράιεο Λύξαηδεο

ειίδα 2 από 2

