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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
---------------

Κερατσίνι: 1-11-2019
Αριθ. πρωτ.: 42407

Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά της 39ης/2019 τακτικής συνεδρίασης της 29-10-2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 167/2019

ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ «ΝΙΚΟΣ
ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ», ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 29 του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 41356/25-10-2019 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) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 3) Βασίλειος Τσίγγερης
(τακτικό μέλος), 4) Κων/νος Αλεξίου (τακτικό μέλος) και 5) Σταματούλα Τσοτσάνη – Δριτσάκου (τακτικό
μέλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 2)Γεώργιος Καψετάκης (τακτικό μέλος), 3) Φίλιππος Καμπούρης
(τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 3ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ 41451/29-10-2019
έγγραφo του Τμήματος Πολιτισμού, της Διεύθυνσης Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας, το οποίο έχει ως εξής:
O 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.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κερατσινίου-Περάματος “Νίκος Πλουμπίδης”
προτίθεται να διοργανώσει « ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ» με τη μουσική ομάδα του συλλόγου, σε συνεργασία
με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
Η «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ» θα είναι ένα ακόμα μουσικό ταξίδι στις δημιουργίες του μουσικοσυνθέτη Σταύρου
Ξαρχάκου.
Η μουσική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2019, στις 19:00 στο πολιτιστικό
κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης», με δωρεάν είσοδο για το κοινό.
Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης υπολογίζεται περίπου στα 1.200€ .
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κερατσινίου-Περάματος “Νίκος Πλουμπίδης” θα καλύψει το κόστος για τον
μπουφέ που θα προσφερθεί στους παρευρισκομένους, για την εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων,
προγραμμάτων κ.ά.
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ΑΔΑ: ΩΤ53ΩΕΣ-7ΦΞ
Ο Δήμος μας θα καλύψει τη δαπάνη για:

την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της μουσικής εκδήλωσης .
Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 580,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.
15.6471.0034 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019, με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων για την υπηρεσία Πολιτισμού».
Σύμφωνα με:

Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,

Το Π.Δ. 80/2016

Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006,

Την παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009, σύμφωνα με την οποία οι Δήμοι μπορούν να προβούν
σε δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά,
πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών, εφόσον ανταποκρίνονται στο ανάλογο ή προσήκον
μέτρο και τηρούν τις αρχές της οικονομικότητας

Την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019, με την οποία ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή, αντί
του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 158, περίπτ. 3α του Ν. 3463/2006), είναι πλέον αρμόδια για την εξειδίκευση
της πίστωσης
παρακαλούμε να εγκρίνετε την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 580,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε
βάρος του Κ.Α. 15.6471.0034 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019, με τίτλο «Έξοδα
πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την υπηρεσία Πολιτισμού», για τις δαπάνες πραγματοποίησης της
«ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ» του πολιτιστικού συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κερατσινίου-Περάματος “Νίκος
Πλουμπίδης”, σε συνεργασία με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο,
και έλαβε υπόψη:
1.το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,
3.Το Π.Δ. 80/2016
4.Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006,
5.Την παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009, σύμφωνα με την οποία οι Δήμοι μπορούν να προβούν σε
δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά
και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών, εφόσον ανταποκρίνονται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο και τηρούν
τις αρχές της οικονομικότητας
6.Την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019, με την οποία ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή, αντί του
Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 158, περίπτ. 3α του Ν. 3463/2006), είναι πλέον αρμόδια για την εξειδίκευση
της πίστωσης
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Χρήστος Βρεττάκος,
έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 580,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος του Κ.Α.
15.6471.0034 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019, με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων για την υπηρεσία Πολιτισμού», για τις δαπάνες πραγματοποίησης της «ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ» του πολιτιστικού συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κερατσινίου-Περάματος “Νίκος Πλουμπίδης”,
σε συνεργασία με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.
Η μουσική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2019, στις 19:00 στο πολιτιστικό
κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης», με δωρεάν είσοδο για το κοινό.
Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης υπολογίζεται περίπου στα 1.200€ .
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κερατσινίου-Περάματος “Νίκος Πλουμπίδης” θα καλύψει το κόστος για τον
μπουφέ που θα προσφερθεί στους παρευρισκομένους, για την εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων,
προγραμμάτων κ.ά.

2

ΑΔΑ: ΩΤ53ΩΕΣ-7ΦΞ
Ο Δήμος μας θα καλύψει τη δαπάνη για:

την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της μουσικής εκδήλωσης .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (167)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 30-10-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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