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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’αριθ.10/25.09.2012 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός Απόφασης 35
Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πίστωσης
ΚΑ64.03.02 του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
και έγκριση εκδηλώσεων.
Στο Κιάτο και στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., σήμερα την 25η του μηνός
Σεπτεμβρίου, του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 2:30 μ.μ., συνήλθε
σε τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την
υπ’αριθ.304/19.09.2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε
κάθε μέλος και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 6, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
1. Ελένη Παπαθανασίου
Πρόεδρος
1. Αντώνιος Μπάτσος
2. Ευάγγελος Καρακούσης Αντιπρόεδρος
2. Βασίλειος Ραφτόπουλος
3. Νικόλαος Χατούπης
Μέλος
3. Δήμητρα Φρίγγελη
4. Άννα Αρβανίτη-Βενιζέλου «
5. Δημήτριος Κυριάκου
«
6. Αγγελική Ράπτη
«
ΘΕΜΑ 3ο
Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος εισηγήθηκε στο πλαίσιο της
Εθελοντικής Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος την ψήφιση και διάθεση της πίστωσης
του ΚΑ64.03.02 «Εκδηλώσεις», η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό
τρέχοντος έτους, για την προμήθεια αεροπανό και αφισών, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές και έχουν συνταχθεί με τον αριθ.20/2012 ΦΤΠ και την αριθ.65/2012
ΠΑΥ.
Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη του την αριθ.9/2012 Απόφασή
του με την οποία ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2012, τις
συνταχθείσες τεχνικές προδιαγραφές και την αντίστοιχη ΠΑΥ
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση της πίστωσης του ΚΑ64.03.02 «Εκδηλώσεις» του
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, ποσού 400,00 €.
Β. Εγκρίνει την προμήθεια αεροπανό και αφισών για την Εθελοντική Αιμοδοσία της
Τράπεζας Αίματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και έχουν συνταχθεί με τον
αριθ.20/2012 ΦΤΠ και την αριθ.65/2012 ΠΑΥ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 35/2012.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.Η Πρόεδρος
Τα μέλη
Ελένη Παπαθανασίου
Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25.09.2012
Η Πρόεδρος
Ελένη Παπαθανασίου

