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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
22Η Συνεδρίαση 21-06-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 101/2022
ΘΕΜΑ: Περί εξειδίκευσης πιστώσεων για την διοργάνωση της εκδήλωσης του
«ΚΛΗΔΟΝΑ» Δήμου Καισαριανής έτους 2022.
Πρακτικό της με αριθμό 22ης/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την 21η του μηνός ΙΟΥΝΟΥ έτους
2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ’
αριθμ. πρωτ. 11653/17-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης
Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης
του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Πολυχρονάκης Συμεών
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν.μέλος)
5. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλος)
6.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
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Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 11776/20-06-2022 εισήγηση της
υπαλλήλου του αυτοτελούς γραφείου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων κ.
Ευαγγελάτου Μαρίας η οποία έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και τις όμοιες του άρθρου 40
του Ν.4735/20
2. Τα άρθρα 75 και 76 του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006, τ.Α΄)
3. Την πρόθεσή μας να υλοποιήσουμε την Πολιτιστική Εκδήλωση του
«Κλήδονα»

Όπως γνωρίζετε, για το τρέχον έτος (2022) έχει προγραμματιστεί Πολιτιστική
Εκδήλωση για την αναβίωση του Μικρασιατικού εθίμου του «Κλήδονα» στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων του έτους μνήμης για τα εκατό χρόνια από την
Μικρασιατική Καταστροφή
Η οργάνωση και υλοποίηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης περιλαμβάνει
μουσικό σχήμα που θα ερμηνεύσει ζωντανά μουσική από την Μικρά Ασία και θα
συνοδεύσει την εκδήλωση και ηχητική κάλυψη για το μουσικό σχήμα, το κόστος
των οποίων ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων
(1.934,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε να εγκρίνετε την εξειδίκευση πίστωσης
ποσού χιλίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (1934,00€) πλέον ΦΠΑ
24% σε βάρος των α) ΚΑ 15-6471.0001 με τίτλο Έξοδα Πολιτιστικών
Δραστηριοτήτων»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη :
 Την εισήγηση της υπαλλήλου του αυτοτελούς γραφείου
δημοσίων σχέσεων
 Την σχετική νομοθεσία
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την εξειδίκευση πιστώσεων για την διοργάνωση της εκδήλωσης του «ΚΛΗΔΟΝΑ» Δήμου
Καισαριανής έτους 2022 ως εξής :
1. Στον Κ.Α 15-6471.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» ποσό 1.621,60€
2. Στον Κ.Α 00-6443.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022
«Δαπάνες δεξιώσεων –Εθνικών –τοπικών εορτών» ποσό 472,00€
3. Στον Κ.Α 00-6495.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022
«Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης» ποσό 305,00€

«

Το συνολικό ποσό της εκδήλωσης για τον «ΚΛΗΔΟΝΑ» , ανέρχεται στο ποσό των
2.398,16€ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 101/2022

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν .μέλος)
5. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν. μέλος)

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
21/06/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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