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Από ηα Ππακηικά ηηρ 31ηρ/2018 έκηακηηρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ 12-6-2018
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ: 269/2018

ΘΔΚΑ: ΔΓΘΡΗΖ ΓΗΑΘΔΖ ΠΗΣΩΖ ΓΗΑ ΣΖ ΤΛΓΗΟΡΓΑΛΩΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ
ΘΔΡΑΣΗΛΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΩΛΑ, ΚΔ ΣΟ ΘΔΛΣΡΟ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΘΖ ΘΑΗ ΘΑΙΙΗΣΔΥΛΗΘΖ
ΔΠΗΚΟΡΦΩΖ «ΥΔΓΗΑ».
ην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, ζήκεξα 12 ηνπ κελφο Ινπλίνπ 2018, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:30
ζπλήιζε ζε δεκφζηα έθηαθηε ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηε κε
αξηζ. πξση: 23560/12-6-2018 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε
λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010.
Ζ ζςνεδπίαζη θεωπείηαι καηεπείγοςζα λόγω παπέλεςζηρ σπονικών οπίων και πποθεζμιών.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελληά (9) κειψλ πξνζήιζαλ θαη ήηαλ
παξφληα ζηε ζπλεδξίαζε πέληε (5) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΛΣΔ:
1) Υξήζηνο Βξεηηάθνο (Πξφεδξνο-Γήκαξρνο), 2) Κπξηαθή Νηέξνπ (ηαθηηθφ κέινο), 3) ηπιηαλή Μηράινγινπ
(ηαθηηθφ κέινο), 4) ηαπξνχια πξάθνπ (ηαθηηθφ κέινο) θαη 5) Γεκήηξηνο Θσκατδεο (σο αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο ζηε ζέζε ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο Διέλεο Καπνπζίδνγινπ).
ΑΠΟΛΣΔ:
1)Αλλα Γθξφδνπ (ηαθηηθφ κέινο), 2) Παλαγηψηεο Καξαγηαλλίδεο (ηαθηηθφ κέινο), 3) Κσλζηαληίλνο Κνχβαξεο
(ηαθηηθφ κέινο) 4) Γεψξγηνο Καιακαξάο (ηαθηηθφ κέινο).
Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Γήκαξρνο - Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Σν ψκα ΟΚΟΦΩΛΑ ελέθξηλε ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηνπ ζέκαηνο.
ηε ζπλέρεηα εηζεγνχκελνο ην 3ν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα αλαθέξζεθε ζην ππ΄αξηζκ. 23621/12-6-2018
έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Ο Γήκνο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο ζέινληαο λα ζηεξίμεη ηα παηδηά ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δνπλ ζην φξην ηεο
θηψρεηαο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε δηαθξίζεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ ζε βάξνο ησλ παηδηψλ θαη
ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, πξνηίζεηαη λα ζπλδηνξγαλψζεη εθδήισζε κε ην θέληξν
παηδαγσγηθήο θαη θαιιηηερληθήο επηκφξθσζεο «ρεδία» ζηηο 21 Ινπλίνπ ζηελ Πιαηεία Βάξλαιε
Σν θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Γήκν γηα ηελ παξαπάλσ εθδήισζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 200,00 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.), θαη αθνξά ζηελ ελνηθίαζε κηθξνθσληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηελ ηερληθή
θάιπςε ηεο εθδήισζεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ 15/6471.0015, κε ηίηιν «Έξοδα πολιηιζηικών
δπαζηηπιοηήηων ηηρ Γ/νζηρ Παιδείαρ και Πολιηιζμού», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2018.
Η έγθξηζε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο έγηλε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 268/2018 απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ε ζπλέρεηα ινηπφλ ηεο απφθαζεο Γ.. θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/10
θαη ην Π.Γ. 80/16, παξαθαινχκε λα εγθξίλεηε ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο.
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Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Γήκαξρν - Πξφεδξν θ. Υξήζηνο Βξεηηάθν έιαβε ππφςε:
1.
2.
3.
4.

Σν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
Σν άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010
Σν ΠΓ 80/2016
Σελ ππ’ αξηζκ. 268/2018 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ

θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Πξφεδξνο-Γήκαξρνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο
έζεζε ην εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
Καηφπηλ ηνχηνπ ην ψκα:
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 200,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο κε ην θέληξν παηδαγσγηθήο θαη θαιιηηερληθήο επηκφξθσζεο «σεδία» ζηιρ
21 Ηοςνίος ζηην Πλαηεία Βάπναλη
Σν θφζηνο ζα βαξχλεη ην Γήκν γηα ηελ παξαπάλσ εθδήισζε θαη ζα βαξχλεη ηνλ Θ.Α. 15/6471.0015 ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο, κε ηίηιν: «Έξοδα πολιηιζηικών δπαζηηπιοηήηων ηηρ Γ/νζηρ Παιδείαρ και
Πολιηιζμού».
Η απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ (269)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Κεξαηζίλη 13-6-2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΗΜΑΡΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΥΡΗΣΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ
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