ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.3/5-2-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 36

Περίληψη
Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.2726/1-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
15. Μούρκας Χρήστος
2. Αγκόρτσας Απόστολος
16. Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
17. Μυλωνάς Γεώργιος
4. Γιαννώτα Θεοδώρα
18. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Γουναρίδης Στυλιανός
19. Παρτσαλίδου Δέσποινα
6. Δημούδη Χρυσούλα
20. Πυρνάρη Ειρήνη
7. Ηλιάδης Θωμάς
21. Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
8. Ιγιαννίδης Στέφανος
22. Σδρέβανος Μαρίνος
9. Καμαρίδης Ιπποκράτης
23. Ταρενίδης Παναγιώτης
10. Καρά Αχμέτ
24. Τσαρεκτσή Τζενάν
11. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
25. Τσέπελης Εμμανουήλ
12. Κολλάρος Γεώργιος
26. Φανουράκης Εμμανουήλ
13. Κυριακίδης Αλέξανδρος
27. Χαριτωνίδου Ειρήνη
14. Λομβαρδέας Μιχαήλ
28. Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκιρτζίκη Αλεξία
8. Μποζ Ραμαδάν
2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
9. Τριανταφυλλίδης Κων/νος
3. Κιρατζή Ερκάν
10. Τσεγγελίδης Ιωάννης
4. Λύρατζης Πασχάλης
11. Τσιακίρογλου Σωτήριος
5. Μιχαλοπούλου Αλίκη
12. Χασάν Ογλού Ορχάν
6. Μπαντάκ Σιαμπάν
13. Χασάν Ογλού Φερτούν
7. Μπεκήρ Ογλού Σουά
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι: Θεοδώρα Γιαννώτα αποχώρησε από τη συνεδρίαση
οριστικά κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.1958/24-1-2019 εισήγηση του
γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Διοικητικής Μέριμνας, η οποία έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Ξάνθης, το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης,
το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, θα πραγματοποιήσει
και φέτος σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «ΞΑΝΘΗ, ΠΟΛΙΣ ΟΝΕΙΡΩΝ» από 16 έως τις 21 Απριλίου 2019.
Ένα μουσικό γεγονός υψηλού επιπέδου, το οποίο αγκάλιασε η τοπική κοινωνία και στο οποίο θα
συμμετέχουν μουσικά σχολεία από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου μαθητές, εκπαιδευτικοί και
πολίτες γίνονται μια ομάδα και ανταλλάσουν ακούσματα, εμπειρίες, ιδέες και σκέψεις.
Η «ΞΑΝΘΗ ΠΟΛΙΣ ΟΝΕΙΡΩΝ» αποτελεί ένα σταθερό θεσμό μεγάλης πολιτισμικής και
εκπαιδευτικής αξίας, ένα βιωματικό εργαστήρι μουσικής που συμβάλλει στην διάχυση του πολιτισμού και
εδραιώνει την διάθεση για συνεργασία μεταξύ πολιτών και φορέων, προσφέρει δε σημαντικά πνευματικά και
παιδαγωγικά οφέλη στους συμμετέχοντες. Παράλληλα προβάλλει την γενετήρια πόλη του Μάνου Χατζιδάκι
σε πανελλήνιο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στην εκδήλωση συμμετάσχουν περίπου χίλιοι και πλέον μαθητές από Μουσικά Σχολεία της χώρας,
αλλά και του εξωτερικού.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA ANNA ANDREOU
Ημερομηνία: 2019.02.08 11:30:08 EET

Στα πλαίσια αυτά και με στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη προβολή και στήριξη των εκδηλώσεων,
ο Δήμος Ξάνθης έχει προσκαλέσει προσωπικότητες από το καλλιτεχνικό στερέωμα (συνθέτες, μουσικούς,
εικαστικούς κλπ), καθώς και εκπροσώπους από Δήμους του εξωτερικού.
Οι δαπάνες που θα προκύψουν, αφορούν την φιλοξενία τους, διαμονή σε ξενοδοχεία – διατροφή,
αναμνηστικά.
Το ποσό της συνολικής δαπάνης φιλοξενίας θα ανέλθει έως το ποσό των 9.000,00 € .
Παρακαλούμε για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης καθώς και για την έγκριση της φιλοξενίας.
Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α 02.00.6433 του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου και
με τίτλο: «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και
αντιπροσωπειών», σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα, Δήμων και Κοινοτήτων, Άρθρο 158 Ν. 3463/2006 ,
Παρ.3, εδάφ. α & γ και του Ν.4555/2018».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)
Εγκρίνει την ανάληψη δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 9000€ η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α
02.00.6433 με τίτλο: «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων και αντιπροσωπειών» του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου.
Β)
Εγκρίνει τη φιλοξενία προσωπικοτήτων από το καλλιτεχνικό στερέωμα (συνθέτες, μουσικούς,
εικαστικούς κλπ), καθώς και εκπροσώπους από Δήμους του εξωτερικού οι οποίοι θα παραστούν στις
εκδηλώσεις από από 16 έως τις 21 Απριλίου 2019 με ποσό έως 9000€.
................................................................................................................................................................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 7-2-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία – Άννα Ανδρέου

