
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμό 18/2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της  Κ. Ε. Δ. Α. 

Στο Αγρίνιο και στην έδρα των Νομικών Προσώπων του Δήμου (οδός Δαγκλή 27), 

σήμερα στις   16 Δεκεμβρίου  2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή  και ώρα 

13:00 μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της  Κ.Ε.Δ.Α.  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  95 παρ. 1 του  Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ύστερα 

από την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 2088/02-12-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που 

επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 11 μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Παπαγεωργίου Μαρία                                                            Φατούρος Αριστείδης              

2.- Κιτσοπάνος Κωνσταντίνος                                                             Υφαντής Ηλίας 

3.- Γαλανόπουλος Γεώργιος                                               Νικολακόπουλος Γεώργιος                

4.-Φλώρος Σπυρίδων                                                                  Κραβαρίτη Ευαγγελία 

5.-Κατσαρής Κωνσταντίνος                                                         Βλαχοπούλου Ειρήνη 

6.- Χειμώνας Ηλίας  

 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το  

θέμα  της ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός συναυλίας 

Στα πλαίσια των σκοπών και υποχρεώσεών της, η Κοινωφελής Επιχείρηση 

προγραμματίζει   την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη συναυλία στην πλατεία 

Δημοκρατίας.  

Για την πραγματοποίηση της ως άνω εκδήλωσης προβλέπεται ότι θα χρειαστούν οι 

παρακάτω δαπάνες:  

1 

2 

3 

Μουσική εκδήλωση - συναυλία με τη Δέσποινα Βανδή 

Μετακινήσεις  

Μίσθωση καθισμάτων 

40.176,00 € 

5.000,00 €        

4.824,00 € 

 

Οι δαπάνες αφορούν: Αμοιβή Σχήματος -Εσωτερικές μετακινήσεις σχήματος 

(σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών) -Μετακίνηση καλλιτεχνών (παροχή 
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αυτοκινήτου πολυτελείας)/κάλυψη αμοιβής του οδηγού -Έξοδα μετακίνησης τεχνικής 

ομάδας και παραγωγής -2 γεύματα ημερησίως για όλους τους συντελεστές- Τεχνική 

Υποστήριξη (σύμφωνα με το technical rider)/κόστος μεταφοράς και ενοικίασης 

τεχνικού εξοπλισμού BACKLINE) -Εξέδρα (σύμφωνα με το technical rider και τις 

προδιαγραφές της παραγωγής + κόστος μεταφοράς) -Κόστος ασφάλισης συντελεστών 

-Αμοιβή εταιρείας παραγωγής-Ασφάλιση αστικής ευθύνης. 

Οι  δαπάνες οι οποίες θα προκύψουν  θα βαρύνουν: τον  Κ.Α.6471.01 με τον τίτλο 

«Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων». 

Σύμφωνα με το Ν. 3463/06, πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς 

αριθμούς του προϋπολογισμού του Ν.Π. μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του 

συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών. 

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α.- Εγκρίνει τη διοργάνωση Μουσικής εκδήλωσης - συναυλίας με τη Δέσποινα 

Βανδή  με τη  όπως στο εισηγητικό μέρος της παρούσης αναφέρονται.  

 

Β.- Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση ύψους  50.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 6471.01,  

των Εξόδων με τον τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων»,  του 

προϋπολογισμού έτους 2022. 

 

Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                   Ακολουθούν υπογραφές 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Αγρίνιον    16-12-2022 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                                               ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ    
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