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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 2η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 8-1-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 744,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΤΗ ΛΕΝΕ ΙΚΑΡΙΑ».
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 8 του μηνό̋ Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ.
πρωτ: 491/4-1-2018 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 (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋-τακτικό μέλο̋) 3) Άννα
Γκρόζου (τακτικό μέλο̋) 4)Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋)
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋) 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) 3) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋
(τακτικό μέλο̋) 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 εισήγαγε το μοναδικό θέμα αυτή̋ και αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. 784/8-1-2018 έγγραφο του
τμήματο̋ Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη διάθεση πίστωση̋ ποσού 744,00 € για την πραγματοποίηση θεατρική̋
παράσταση̋ με τίτλο: «Θα σου πω μια ιστορία που τη λένε Ικαρία». Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο
Πολιτιστικό Κέντρο «Α. ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ» στι̋ 12/1/2018, και ώρα 19:00, με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Πρόκειται για
θεατρική παράσταση – καταγραφή του νησιού τη̋ Ικαρία̋ που αναφέρεται σε πραγματικά συμβάντα που έλαβαν
χώρα σε διαφορετικέ̋ στιγμέ̋ του τόπου.
Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω θεατρική παράσταση ανέρχεται στο προαναφερθέν ποσό των
744,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), και συμπεριλαμβάνει τι̋ αμοιβέ̋ των ηθοποιών. Το ποσό θα
βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.0015 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτου̋ 2018, με τίτλο: «Έξοδα
πολιτιστικών δραστηριοτήτων τη̋ Διεύθυνση̋ Παιδεία̋ και Πολιτισμού».
Η έγκριση τη̋ διεξαγωγή̋ των ανωτέρω θεατρική̋ παράσταση̋ έγινε με την υπ’ αριθμ. 459/2017
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε συνέχεια λοιπόν τη̋ απόφαση̋ Δ.Σ. και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.
3852/10 και το Π.Δ. 80/16, παρακαλούμε να εγκρίνετε τη διάθεση τη̋ σχετική̋ πίστωση̋.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε
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Το προαναφερθέν έγγραφο
Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
Το Π.Δ. 80/2016
Την με αριθμό 459/2017 απόφαση Δ.Σ.

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ 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 744,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), που αφορά
την πραγματοποίηση θεατρική̋ παράσταση̋ με τίτλο: «Θα σου πω μια ιστορία που τη λένε Ικαρία». Η παράσταση
θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο «Α. ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ» στι̋ 12/1/2018, και ώρα 19:00, με δωρεάν
είσοδο για το κοινό. Πρόκειται για θεατρική παράσταση – καταγραφή του νησιού τη̋ Ικαρία̋ που αναφέρεται σε
πραγματικά συμβάντα που έλαβαν χώρα σε διαφορετικέ̋ στιγμέ̋ του τόπου.
Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6471.0015 με τίτλο: «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων τη̋
Διεύθυνση̋ Παιδεία̋ και Πολιτισμού» του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτου̋ 2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (2)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 9-1-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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