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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά της 31ης/2018 έκτακτης συνεδρίασης της 12-6-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ «ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΛΗΔΟΝΑ» ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ Ο ΔΗΜΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 12 του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 23560/12-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών.
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) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλος), 3) Στυλιανή Μιχάλογλου
(τακτικό μέλος), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) και 5) Δημήτριος Θωμαϊδης (ως αναπληρωματικό
μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Ελένης Καπουσίζογλου).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Αννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος), 3) Κωνσταντίνος Κούβαρης
(τακτικό μέλος) 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Το Σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. 23625/12-6-2018
έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:
Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, στο πλαίσιο της πολιτιστικής του πολιτικής και εφαρμογής δράσεων
που στοχεύουν στην προβολή πολιτιστικών αγαθών, έχει θέσει ως βασικό άξονα του προγραμματισμού του
τη στήριξη της δράσης των πολιτιστικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στη χωρική αρμοδιότητά του. Ο
Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Μηνά, είναι ένας από τους πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης
μας με έντονη δραστηριότητα, και σε συνεργασία με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, προτίθεται να
διοργανώσει πολιτιστική εκδήλωση με σκοπό την αναβίωση του εθίμου του Άη Γιάννη Κλήδονα. Η εκδήλωση
αυτή, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Ιουνίου 2018 και ώρα 21:00 στην πλατεία Καρπάθου.
Το κόστος που θα βαρύνει το Δήμο για την παραπάνω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό των 800,00€ €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.0001 του τρέχοντος οικονομικού
έτους, με τίτλο: «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων». Η παραπάνω δαπάνη κρίνεται απαραίτητη
καθώς για την αποτελεσματική υλοποίηση της παραπάνω εκδήλωσης, ο Δήμος θα καλύψει το κόστος της
προμήθειας ενημερωτικών εντύπων και της παροχής ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης της εκδήλωσης.

1

ΑΔΑ: ΩΨΜΤΩΕΣ-ΧΗΛ
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 262/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης και διάθεσης
πίστωσης της ανωτέρω εκδήλωσης αναβίωσης του εθίμου του «Άη Γιάννη Κλήδoνα» που συνδιοργανώνουν
ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας και ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Μηνά και σύμφωνα
με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 και το Π.Δ. 80/16, παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη και τη διάθεση της
σχετικής πίστωσης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1.
2.
3.
4.

Το προαναφερθέν έγγραφο
Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
Το ΠΔ 80/2016
Την υπ’ αριθμ. 262/2018 απόφαση του 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 δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για
την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με σκοπό την αναβίωση του εθίμου του Άη Γιάννη Κλήδονα που
συνδιοργανώνουν ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας και ο Εξωραϊστικός-Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Μηνά.
Η εκδήλωση αυτή, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Ιουνίου 2018 και ώρα 21:00 στην πλατεία Καρπάθου.
Το κόστος θα βαρύνει το Δήμο για την παραπάνω εκδήλωση και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.0001 του
οικονομικού έτους, με τίτλο: «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (267)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 13-6-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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