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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 39η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 24-7-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 356/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 3.100,00 € ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΕ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 24 του μηνό̋ Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 29906/13-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
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) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋), 3) Στυλιανή Μιχάλογλου
(τακτικό μέλο̋), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Βαρλά (ω̋ αναπληρωματικό μέλο̋
στη θέση του τακτικού μέλου̋ Κυριακή̋ Ντέρου)
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋) 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋), 3) Kωνσταντίνο̋
Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) και 4) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋)
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 8ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθ. 30529/24-7-2018
έγγραφο του τμήματο̋ Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Ο Δήμο̋ Κερατσινίου - Δραπετσώνα̋, στο πλαίσιο τη̋ πολιτιστική̋ του πολιτική̋, εφαρμόζει δράσει̋
που στοχεύουν στην προβολή πολιτιστικών αγαθών, στην ψυχαγωγία αλλά και την επινοητικότητα. Οι
δράσει̋ αυτέ̋ απευθύνονται σε όλου̋ του̋ δημότε̋ και έχουν ω̋ σκοπό την τέρψη και την πνευματική
προαγωγή των θεατών.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Δήμο̋ Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ προτίθεται να διοργανώσει δέκα (10)
παραστάσει̋ Καραγκιόζη, οι οποίε̋ θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικέ̋ πλατείε̋ του Δήμου μα̋ από τι̋
28/07/2018 έω̋ τι̋ 30/09/2018 με είσοδο δωρεάν για το κοινό.
Η δαπάνη για την πραγματοποίηση των παραπάνω παραστάσεων, ανέρχεται στο ποσό των 3.100,00
€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.0001 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων», του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτου̋ 2018.
Ω̋ εκ τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, το Π.Δ. 80/16 και ύστερα από την υπ΄
αρ. 308/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η εκδήλωση, παρακαλούμε να
εγκρίνετε τη δαπάνη και τη διάθεση τη̋ σχετική̋ πίστωση̋.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
3. Το Π.Δ. 80/16
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4. Την υπ΄ αρ. 308/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωση̋ ποσού 3.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) που
αφορά τη διοργάνωση δέκα (10) παραστάσεων Καραγκιόζη, οι οποίε̋ θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικέ̋
πλατείε̋ του Δήμου μα̋ από τι̋ 28/07/2018 έω̋ τι̋ 30/09/2018 με είσοδο δωρεάν για το κοινό.
Η δαπάνη για την πραγματοποίηση των παραπάνω παραστάσεων θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.0001
με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων», του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτου̋
2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (356)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 26-7-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

2

