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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 36η̋/2018 έκτακτη̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 04-07-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 312/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 4 του μηνό̋ Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 26910/3-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευση̋ 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) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋), 3) Ελένη Καπουσίζογλου
(Αντιπρόεδρο̋), 4) Αννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋), 3) Κωνσταντίνο̋
Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) και 4) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋, κήρυξε την
έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Κατόπιν εισήγαγε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα και ζήτησε από τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
να αποφανθούν για το κατεπείγον του Ε.Η.Δ. θέματο̋ και τη̋ συνεδρίαση̋. Το Σώμα μετά από
ψηφοφορία ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε το κατεπείγον του θέματο̋ και τη̋ συνεδρίαση̋ και την ένταξή
του στην ημερήσια διάταξη.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στο έγγραφο του τμήματο̋
Λογιστηρίου, τα οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 27120-4/7/2018 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου ο Δήμο̋ Κερατσινίου –
Δραπετσώνα̋ με την υπ’ αριθμ. 74/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποδέχθηκε ν’ αναπτύξει
δίκτυο συνεργασία̋, φιλία̋ και αλληλεγγύη̋ με του̋ γαλλικού̋ δήμου̋ Choisy – Le-Roi, Ivry-Sur-Seine και
Vitry-Sur-Seine, κατόπιν πρόσκληση̋ του γαλλικού Δήμου Choisy – Le-Roi. Η απόφαση έλαβε και τη σχετική
έγκριση τη̋ Επιτροπή̋ του άρθρου 4 παράγραφο̋ 2β του ν.3345/2005.
Στο πλαίσιο τη̋ ω̋ άνω συνεργασία̋, ο εντεταλμένο̋ αντιδήμαρχο̋ Διεθνών Σχέσεων του γαλλικού Δήμου
Choisy – Le- Roi έστειλε επιστολή με την οποία ζητάει από τον Δήμο μα̋ να συμμετέχει σε καλλιτεχνικό
πρόγραμμα, που θα αφορά στην δημιουργία μία συλλογική̋ τοιχογραφία̋ για την παγκόσμια ειρήνη και τη̋
οποία̋ τ’ αποκαλυπτήρια θα πραγματοποιηθούν στην επέτειο για τα 100 χρόνια από τη λήξη του Α’
Παγκόσμιου Πολέμου. Για την υλοποίηση τη̋ τοιχογραφία̋, θα συμμετέχουν νέοι και νέε̋ από διάφορε̋
ευρωπαϊκέ̋ πόλει̋ με βασικέ̋ γνώσει̋ στην τέχνη του γκράφιτι. Οι εργασίε̋ για την δημιουργία τη̋
τοιχογραφία̋ θα λάβουν χώρα από τι̋ 5 Ιουλίου 2018 έω̋ τι̋ 12 Ιουλίου 2018 και τα αποκαλυπτήρια θα
πραγματοποιηθούν στι̋ 11 Νοεμβρίου. Από την πόλη μα̋ ζητήθηκε να συμμετέχουν ένα̋ νέο̋ και μία νέα
από την ομάδα γκράφιτι (CannibalsCrew) που είχαν πραγματοποιήσει χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
(Δεκέμβριο̋ 2017) στην πλατεία Νίκη̋ με την υποστήριξη του Δήμου μα̋.
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Τα έξοδα διαμονή̋ και μετακίνηση̋ των νέων καλλιτεχνών καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το Δήμο Choisy –
Le-Roi.
Με βάση τη μέχρι τώρα προσπάθεια ανάπτυξη̋ συνεργασία̋ μεταξύ τη̋ πόλη̋ μα̋ και του γαλλικού Δήμου
Choisy – Le-Roi, η οποία έχει λάβει τη σχετική έγκριση τη̋ Επιτροπή̋ του άρθρου 4 παράγραφο̋ 2β του
ν.3345/2005. Με δεδομένο ότι η ω̋ άνω πρόταση προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών τη̋ Ευρώπη̋
και τη διατήρηση τη̋ ιστορική̋ μνήμη̋. Με δεδομένο ότι η ω̋ άνω πρόταση προάγει την πνευματική
ανάπτυξη των δημοτών μα̋ και ειδικά τη̋ νεολαία̋. Με δεδομένο επίση̋, ότι οι κοινοτικοί κανονισμοί και το
εθνικό θεσμικό πλαίσιο υπό του̋ περιορισμού̋ σε κάθε περίπτωση που θέτει ο Ν.3852/2010, όπω̋
τροποποιήθηκε και ισχύει, προάγουν τι̋ σχέσει̋ συνεργασία̋ και αλληλεγγύη̋ των ευρωπαϊκών πόλεων,
ειδικά δε ο Ν.3345/2005 που αναφέρει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία σε θέματα πολιτιστική̋ ανταλλαγή̋,
για να εκπροσωπηθεί ο δήμο̋ μα̋ στι̋ εκδηλώσει̋ αυτέ̋ σύμφωνα και με την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ υπ’ αριθμ. 285/3-7-2018 με την οποία εγκρίθηκε η αποστολή
αντιπροσώπου του δήμου μα̋ στην γαλλική πόλη CHOICY-LE-ROI κρίνεται αναγκαία η έκδοση εντάλματο̋
προπληρωμή̋ ποσού 1.200,00 ευρώ στο όνομα τη̋ υπαλλήλου του Δήμου Παρασκευή̋ Καραθανάση που θα
βαρύνει τον Κ.Α. 00.6441.0001 «Δαπάνε̋ για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσει̋ κλπ» του
δημοτικού προϋπολογισμού του έτου̋ 2018 και με βάση τι̋ διατάξει̋ του Ν.4336/2015, όπω̋ τροποποιήθηκε
και ισχύει. Οι παραπάνω δαπάνε̋ αφορούν τα έξοδα μετακίνηση̋ και συγκεκριμένα τα έξοδα κίνηση̋ και την
ημερήσια αποζημίωση για την περίοδο 5 έω̋ 12 Ιουλίου 2018, ενώ τα έξοδα διανυκτέρευση̋ τη̋
Αντιδημάρχου Πολιτισμού θα καλυφθούν από τον δήμο Choisy-Le-Roi. Αναλυτικό̋ πίνακα̋ εξόδων θα
επισυναφθεί στο σχετικό ένταλμα προπληρωμή̋ κατά την απόδοση του υπόλογου υπάλληλου.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με
·
το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
·
τα άρθρα 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχο̋ Α')
·
το Π.Δ. 80/2016.
·
Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 27120-4/7/2018 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου.
·
Την υπ’ αριθ. 285/3-7-2018 απόφαση του Δ.Σ.
·
καλείται η Οικονομική Επιτροπή όπω̋ αποφασίσει:
1.τη έγκριση και διάθεση πίστωση̋ ποσού 1200,00 ευρώ σε βάρο̋ του Κ.Α. 00.6441.0001 με τίτλο
«Δαπάνε̋ για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσει̋ κλπ» του σκέλου̋ των εξόδων του οικονομικού
προϋπολογισμού του Δήμου έτου̋ 2018, για την κάλυψη εξόδων μετακίνηση̋ ( έξοδα κίνηση̋ και ημερήσια
αποζημίωση) τη̋ Αντιδημάρχου Πολιτισμού, περιόδου 5 έω̋ 12 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με την Έκθεση
Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ (ΕΑΥ) 684/04/7/2018.
2.Την έγκριση έκδοση̋ εντάλματο̋ προπληρωμή̋ στο όνομα τη̋ υπαλλήλου του Δήμου Παρασκευή̋
Καραθανάση, για την κάλυψη τη̋ ω̋ άνω δαπάνη̋ και τον ορισμό τη̋ ω̋ υπόλογου για την διαχείριση του
ω̋ άνω προκαταβαλλόμενου ποσού.
3.Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει έω̋ 3/10/2018.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1.το προαναφερθέν έγγραφο
2. το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
3.τα άρθρα 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχο̋ Α')
4.το Π.Δ. 80/2016.
5.Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 27120-4/7/2018 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου.
6.Την υπ’ αριθ. 285/3-7-2018 απόφαση του Δ.Σ.
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋- Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Βρεττάκο̋ Χρήστο̋,
έθεσε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει 1) τη δαπάνη και διάθεση πίστωση̋ ποσού 1200,00 ευρώ σε βάρο̋ του Κ.Α. 00.6441.0001 με
τίτλο «Δαπάνε̋ για συμμετοχή αιρετών σε συνέδρια, συναντήσει̋ κλπ» του σκέλου̋ των εξόδων του
οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου έτου̋ 2018, για την κάλυψη εξόδων μετακίνηση̋ ( έξοδα κίνηση̋
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και ημερήσια αποζημίωση) τη̋ Αντιδημάρχου Πολιτισμού, περιόδου 5 έω̋ 12 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με την
Έκθεση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ (ΕΑΥ) 684/04/7/2018 και
2) Την έκδοση εντάλματο̋ προπληρωμή̋ στο όνομα τη̋ υπαλλήλου του Δήμου Παρασκευή̋ Καραθανάση,
για την κάλυψη τη̋ ω̋ άνω δαπάνη̋ και τον ορισμό τη̋ ω̋ υπόλογου για την διαχείριση του ω̋ άνω
προκαταβαλλόμενου ποσού.
Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει έω̋ 3/10/2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (312)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 4-7-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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