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Από ηα Πρακηικά ηης 4ης ΣΑΚΣΙΚΗ ζσνεδρίαζης ζηις 21-2-2019
Γημοηικού σμβοσλίοσ

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 59/2019
ΘΔΜΑ: ΔΓΚΡΙΗ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΩΝ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΚΑΙ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΠΙΣΩΗ
ην Γήκν Θεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο, ζήκεξα 21 ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα
20:00 ζπλήιζε ζε δεκφζηα ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Θεξαηζηλίνπ, ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, χζηεξα απφ ηε κε αξηζ. πξση. 6632/15-2-2019 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ, ε
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 2 ηνπ Λ.
3852/2010.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ζαξάληα έλα (41) κειψλ
πξνζήιζαλ θαη ήηαλ παξφληα ζηε ζπλεδξίαζε ηξηάληα έλα (31) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Αιεμίνπ Θσλ/λνο
Βαξιά ηαπξνχια
Βξεηηάθνο Ληθφιανο
Γθξφδνπ Άλλα
Γαβγηψηε Διέλε
Γαζθαιάθεο Δπζηξάηηνο
Γαηζέξε Βαζηιηθή
Γηαθάθε Δπγελία
Γηδπκηψηεο ψδσλ
Ενχπεο Εαραξίαο
Θεφδνηνο Κηιηηάδεο

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Θσκαΐδεο Γεκήηξηνο
Θαιακαξάο Γεψξγηνο
Θαπεηαλίδνπ Διέλε
Θαπνπζίδνγινπ Διέλε
Θαξαγηαλλίδεο Παλαγηψηεο
Θαηζαθάδνο Θπξηάθνο
Θαςνθφιεο Πέηξνο
Θεδέπεο Αζαλάζηνο
Θνχβαξεο Θσλ/λνο
Ιάινο Κελάο
Ιακπξίδεο Υξήζηνο

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ιεπηνπξγίδνπ Αηθαηεξίλε
Καξηάθεο Ληθφιανο
Κηράινγινπ ηπιηαλή
Κπνπδάλε Υξπζνχια
Ληέξνπ Θπξηαθή
Ληθνιάνπ Διέλε
Πεξδίθε Παλαγηψηα
αββνπνχινπ Βάηα
πξάθνπ ηαπξνχια

ΑΠΟΝΣΔ:
1.
2.
3.
4.

Θαξαγηαλλάθεο Υξήζηνο
Θπξακαξγηνχ Διέλε
Θσλζηαληηλίδεο Γεκήηξηνο
Ινχπεο Άγγεινο

5.
6.
7.
8.

Καλνπζηάδεο Υαξάιακπνο
Κειά – Φαξξνχ Αγγειηθή
Κειάο Φψηηνο
Κφζρνπ Δηξήλε

9. Κπισλάο Γεψξγηνο
10. Σζνχηζαο Ησάλλεο

ΑΔΑ: 65ΓΚΩΕΣ-ΩΙ3

ηε πλεδξίαζε παξεπξέζε ν Γήκαξρνο θνο Υξήζηνο Βξεηηάθνο, ν νπνίνο πξνζθιήζεθε λνκίκσο.
Παξεπξέζε ε Πξφεδξνο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο Θεξαηζηλίνπ θα Αλαζηαζία Γξφζνπ
Παξεπξέζεζαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Λεθηάξηνο Σζαγθαιίδεο θαη νη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υξήζηνο Κάλνο, Καξία
Βνξγηά, Παξαζθεπή Ιάππα θαη Λίθε Παπαληθνιάνπ.
Δπίζεο παξέζηε ε Γηεπζχληξηα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θα Διέλε Κπξγηαιή.
Κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Ληθφιανο Καξηάθεο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηε ζπλέρεηα εηζήγαγε απφ ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ην 12ν ζέκα απηήο θαη αλαθέξζεθε ζην κε αξ. πξση.
6406/14-2-2019 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & Παηδείαο, ην
νπνίν έρεη σο εμήο:
Ο ενξηαζκφο ηεο Απνθξηάο είλαη γηα ηε ρψξα καο κηα παξάδνζε πνπ ζπλδπάδεη ην γιέληη, ηελ ςπραγσγία θαη
ηε κεηακθίεζε, κε έζηκα θαη ιατθά δξψκελα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην απψηεξν παξειζφλ.
ην πιαίζην ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο, θαη εηδηθφηεξα ηεο επαθήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Θεξαηζηλίνπ θαη ηεο
Γξαπεηζψλαο κε ηα ήζε θαη έζηκα ηεο παηξίδαο καο, ν Γήκνο καο πξνηίζεηαη λα γηνξηάζεη ηηο Απφθξηεο,
πξνζδνθψληαο ζηηο δχζθνιεο κέξεο πνπ βηψλνπκε, ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ, λα πξνζθέξεη κηα
λφηα ραξάο, θεθηνχ θαη δηαζθέδαζεο ζηνπο δεκφηεο ηνπ.
Σν πξφγξακκα γηα ηηο απνθξηάηηθεο εθδειψζεηο θαζψο θαη ηηο εθδειψζεηο ηεο Θαζαξάο Γεπηέξαο πνπ
πξνηείλεηαη έρεη σο εμήο:

άββαηο 02/03/2019, ζηηο 11:00, ζηελ πεξηνρή Θξάθαξε ζηα Ιηπάζκαηα:
απνθξηάηηθε εθδήισζε γηα παηδηά.

άββαηο 02/03/2019, ζηηο 11:00:
ην έζηκν ησλ «ΘΟΡΓΔΙΑΣΧΛ» θαη ησλ «ΘΟΤΓΟΤΛΑΣΧΛ» ηεο Λάμνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔμσξατζηηθφΠνιηηηζηηθφ χιινγν Αγίνπ Κελά

Κσριακή 03/03/2019, ζηηο 11:00, ζηελ πιαηεία Πεξξαηβνχ:
απνθξηάηηθε εθδήισζε γηα παηδηά.

άββαηο 09/03/2019, ζηηο 11:00, ζην Πάξθν «Αλδξέαο Παπαλδξένπ» ζηελ πεξηνρή ειεπίηζαξη:
απνθξηάηηθε εθδήισζε γηα παηδηά

Κσριακή 10/03/2019:
«Θπλήγη Υακέλνπ Θεζαπξνχ» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Θξεηψλ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο «Σν Αξθάδη».

Καθαρά Γεσηέρα 11/03/2019, ζηηο 11:00, ζηελ Πιαηεία Θαξπάζνπ:
Θνχινπκα κε άθζνλα παξαδνζηαθά εδέζκαηα ( ραιβάο, ιαγάλα θαη ηαξακάο), δσληαλή κνπζηθή, ηξαγνχδη,
παξαδνζηαθνχο ρνξνχο απφ ηα θαιιηηερληθά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ, γιέληη, ρνξφ, εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο γηα
ηα παηδηά θά.
Οη εθδειψζεηο απηέο πξνζθέξνληαη δωρεάν ζηνπο δεκφηεο καο.
Σν θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ην Γήκν πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα εληχπσλ πξνβνιήο, πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξσζνχλ νη δεκφηεο καο (αθίζεο, πξνγξάκκαηα, πξνζθιήζεηο θ.ά), ηελ ελνηθίαζε ερεηηθήο θάιπςεο
πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθδειψζεσλ, ηελ ακνηβή ηνπ θαιιηηερληθνχ νξγαληζκνχ
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απνθξηάηηθσλ εθδειψζεσλ, ηελ ακνηβή ηνπ κνπζηθνχ-θαιιηηερληθνχ ζρήκαηνο,
ηα αλαιψζηκα, ηελ ηξνθνδνζία θ.ά.
χκθσλα κε ην άξζξν 158, παξ. 3α ηνπ Λ. 3463/2006, ην άξζξν 75 ηνπ Λ. 3463/2006, φπσο
ζπκπιεξψζεθε απφ ην άξζξν 37 παξ. 2.α. ηνπ Λ.3801/2009, θαζψο θαη ην άξζξν 203 ηνπ Λ. 4555/2018, νη
δήκνη κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε πξναηξεηηθέο δαπάλεο εθφζνλ απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξναγσγή ησλ
πλεπκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ φισλ αλεμαηξέησο ησλ δεκνηψλ, αλαπηχζζνληαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αληαπνθξίλνληαη κελ, ζην πξνζήθνλ κέηξν θαη ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, πξνσζνχλ δε ηελ
επηκφξθσζε ησλ δεκνηψλ θαη θαιχπηνπλ ηελ θνηλσληθή αλάγθε γηα πνιηηηζηηθά αγαζά πέξαλ ηεο
ςπραγσγίαο.
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ παξαπάλσ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 24.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
24% πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 15.6474.0025 κε ηίηιν «Γαπάλεο απνθξηάηηθσλ εθδειψζεσλ» ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019.
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Φςτερα από τα ανωτζρω, παρακαλοφμε το Σώμα να εγκρίνει τη διοργάνωςη των παραπάνω αποκριάτικων
εκδηλώςεων και την εξειδίκευςη τησ πίςτωςησ.
Σν
1.
2.
3.
4.

Γεκνηηθφ πκβνχιην άθνπζε ηελ εηζήγεζε θαη έιαβε ππφςε:
Σν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
Σν άξζξν 158, παξ. 3α ηνπ Λ. 3463/2006
Σν άξζξν 75 ηνπ Λ. 3463/2006, φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ην άξζξν 37, παξ. 2.α. ηνπ Λ.3801/2009
Σν άξζξν 203 ηνπ Λ.4555/18

θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θνο Ληθφιανο Καξηάθεο έζεζε
ην εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα ζε ςεθνθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο απνπζίαδαλ νη θθ. Γεκνηηθνί
χκβνπινη: ηαπξνχια Βαξιά, Ληθφιανο Βξεηηάθνο, Διέλε Γαβγηψηε, Βαζηιηθή Γαηζέξε, ψδσλ Γηδπκηψηεο,
Εαραξίαο Ενχπεο, Γεκήηξηνο Θσκατδεο, Γεψξγηνο Θαιακαξάο, Παλαγηψηεο Θαξαγηαλλίδεο, Πέηξνο
Θαςνθφιεο, Θσλ/λνο Θνχβαξεο, Κελάο Ιάινο, Υξήζηνο Ιακπξίδεο, Αηθαηεξίλε Ιεπηνπξγίδνπ θαη Βάηα
αββνπνχινπ.
Θαηφπηλ ηνχηνπ ην ψκα:
ΑΠΟΦΑΙΔ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ηε δηνξγάλσζε ησλ παξαθάλσ απνθξηάηηθσλ εθδειψζεσλ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο.
Σν πξφγξακκα γηα ηηο απνθξηάηηθεο εθδειψζεηο θαζψο θαη ηηο εθδειψζεηο ηεο Θαζαξάο Γεπηέξαο πνπ
πξνηείλεηαη έρεη σο εμήο:

άββαηο 02/03/2019, ζηηο 11:00, ζηελ πεξηνρή Θξάθαξε ζηα Ιηπάζκαηα:
απνθξηάηηθε εθδήισζε γηα παηδηά.

άββαηο 02/03/2019, ζηηο 11:00:
ην έζηκν ησλ «ΘΟΡΓΔΙΑΣΧΛ» θαη ησλ «ΘΟΤΓΟΤΛΑΣΧΛ» ηεο Λάμνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔμσξατζηηθφΠνιηηηζηηθφ χιινγν Αγίνπ Κελά

Κσριακή 03/03/2019, ζηηο 11:00, ζηελ πιαηεία Πεξξαηβνχ:
απνθξηάηηθε εθδήισζε γηα παηδηά.

άββαηο 09/03/2019, ζηηο 11:00, ζην Πάξθν «Αλδξέαο Παπαλδξένπ» ζηελ πεξηνρή ειεπίηζαξη:
απνθξηάηηθε εθδήισζε γηα παηδηά

Κσριακή 10/03/2019:
«Θπλήγη Υακέλνπ Θεζαπξνχ» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Θξεηψλ Θεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο «Σν Αξθάδη».

Καθαρά Γεσηέρα 11/03/2019, ζηηο 11:00, ζηελ Πιαηεία Θαξπάζνπ:
Θνχινπκα κε άθζνλα παξαδνζηαθά εδέζκαηα ( ραιβάο, ιαγάλα θαη ηαξακάο), δσληαλή κνπζηθή, ηξαγνχδη,
παξαδνζηαθνχο ρνξνχο απφ ηα θαιιηηερληθά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ, γιέληη, ρνξφ, εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο γηα
ηα παηδηά θά.
Οη εθδειψζεηο απηέο πξνζθέξνληαη δωρεάν ζηνπο δεκφηεο καο.
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ παξαπάλσ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 24.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
24% πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 15.6474.0025 κε ηίηιν «Γαπάλεο απνθξηάηηθσλ εθδειψζεσλ» ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ (59)
Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ Γ..
ΘΤΡΗΑΘΟ ΘΑΣΑΦΑΓΟ

Ζ ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Γ..
ΒΑΗΑ ΑΒΒΟΠΟΤΙΟΤ
ΑΘΡΗΒΔ ΑΛΣΗΓΡΑΦΟ
Θεξαηζίλη 22-2-2019
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΛΗΘΟΙΑΟ ΚΑΡΣΑΘΖ
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