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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά της 26ης/2018 τακτικής συνεδρίασης της 21-5-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 204/2018

ΘΕΜΑ:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 14 ΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ, ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ «ΕΙΡΗΝΗ».
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Μαϊου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 19016/17-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Αννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 3)Στυλιανή Μιχάλογλου
(τακτικό μέλος), 4) Σταυρούλα Συράκου και 5) Σταυρούλα Βαρλά (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του
τακτικού μέλους Κυριακής Ντέρου).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρος), 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος), 3) Κωνσταντίνος
Κούβαρης και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 6ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. 18864/16-5-2018
έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:
Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, θεωρώντας ότι το παραμύθι συμβάλλει στη νοητική και
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, προκηρύσσει για 14η συνεχή χρονιά το Διαγωνισμό Παιδικού
Παραμυθιού. Η απονομή των τιμητικών διακρίσεων στα σχολεία που θα συμμετέχουν, θα πραγματοποιηθεί
σε εκδήλωση την 1η Ιουνίου 2018 και θα πλαισιωθεί από θεατρικό δρώμενο.
Το κόστος που θα βαρύνει το Δήμο για την παραπάνω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των 3.335,60 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει:
τον Κ.Α. 15.6471.0010 του τρέχοντος οικονομικού έτους, με τίτλο: «Δαπάνες για πολιτιστικές και
μορφωτικές εκδηλώσεις για την παιδεία», με το ποσό των 2.938,80 €.
τον Κ.Α. 15.6474.0010 του τρέχοντος οικονομικού έτους, με τίτλο: «Γενικά έξοδα για δραστηριότητες των
σχολείων του Δήμου (αγώνες, τουρνουά κλπ)», με το ποσό των 396,80 €.
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 212/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης και διάθεσης
πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης του 14ου Διαγωνισμού Παιδικού Παραμυθιού, με θέμα την
Ειρήνη και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 και το Π.Δ. 80/16, παρακαλούμε να εγκρίνετε τη
διάθεση της σχετικής πίστωσης.
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τo άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
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3. Tο Π.Δ 80/2016
4. Tην με αριθμό 212/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος
έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.335,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) που αφορά τη
διοργάνωση της εκδήλωσης του 14ου Διαγωνισμού Παιδικού Παραμυθιού, με θέμα την Ειρήνη.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2018 και θα πλαισιωθεί από θεατρικό δρώμενο.
Το κόστος που θα βαρύνει:
τον Κ.Α. 15.6471.0010 του τρέχοντος οικονομικού έτους, με τίτλο: «Δαπάνες για πολιτιστικές και
μορφωτικές εκδηλώσεις για την παιδεία», με το ποσό των 2.938,80 €.
τον Κ.Α. 15.6474.0010 του τρέχοντος οικονομικού έτους, με τίτλο: «Γενικά έξοδα για δραστηριότητες των
σχολείων του Δήμου (αγώνες, τουρνουά κλπ)», με το ποσό των 396,80 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (204)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 21-5-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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