
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                              Από το Πρακτικό της με αριθμ 10Α /2017
                    συνεχιζόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.
           

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Επετείου του Ολοκαυτώματος.

Αρ. Απόφασης: 53/2017
Στα Ψαρά σήμερα την 31η του μήνα Μαΐου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα
20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 628/26-5-2017
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) και κατόπιν της υπ’ αρ.   51/2017   απόφασής
του.
Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη   απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  δεκατριών  (13)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονομαστικά οι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.Βασιλική Ευαγγελία                                            1.Βασιλικής Ιωάννης                                              
2.Κούτικα Αγγελική                                               2.Βρατσάνος Μάρκος                                             
3.Κουτσοδόντη Αγγελική                                       3.Δημητρέλης Νικόλαος                                         
4.Κουτσοδόντη Βασιλική                                       4.Μπεναρδής Γεώργιος                                           
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                      (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν

 νόμιμα)6.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                     
7.Παπαμιχάλης Ιωάννης                                         
8.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                   
9.Χαχούλης Φώτης                                                 

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής: 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, συνεχίζεται η διακοπείσα συνεδρίαση της 30ης Μαΐου 2017, με τη
διευκρίνιση ότι δεν υφίσταται θέμα νομιμότητας της σημερινής διαδικασίας, συνεπεία της παρουσίας
Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι ήταν παρόντες κατά τη χθεσινή συνεδρίαση και είναι παρόντες και
σήμερα, και αυτό γιατί, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας «η διαδικασία για
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ορισμένου θέματος πρέπει να διεξάγεται από την αρχή ως το
τέλος ενώπιον των ιδίων μελών του Συμβουλίου, γιατί έτσι εξασφαλίζεται από τον καθένα η γνώση
και στάθμιση όλων των στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία (Σ.τ.Ε. 343, 1171/1939, 1024-
1027/1947, 978/48, 1628,1854/1953, 103/1957, 1128/1958 και 527/1959). Εν προκειμένω η σημερινή
συνεχιζόμενη συνεδρίαση αρχίζει με τη συζήτηση του 4ου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως από το
σημείο της διακοπής και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται αυτή (η συνεδρίαση) από τυχόν αλλοίωση της
σύνθεσης του Συμβουλίου. 
Επίσης  σύμφωνα  με  το  Άρθρο  7  παράγραφος  13  του  κανονισμού  λειτουργίας  του  Δημοτικού
Συμβουλίου (αρ. απόφασης ΔΣ 44/2011) ορίζονται τα εξής:
«13. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί με απόφασή του, να διακοπεί και να συνεχιστεί
μεταγενέστερα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία το συμβούλιο δεν έλαβε απόφαση,
όταν λόγω της σοβαρότητας και της φύσης των θεμάτων παρατείνεται η συζήτηση. Στην περίπτωση αυτή
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θεωρείται ότι η συζήτηση των θεμάτων αυτών άρχισε και τελείωσε κατά την τελευταία αυτή συνεδρίαση,
αφού πρώτα ο Πρόεδρος ενημερώσει το σώμα για τα όσα συζητήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση».
Με  την  υπ’  αρ.  51/2017  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  εγκρίθηκε  η  διακοπή  της  10ης

συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  και  η  συνέχισή  της  την  31η  Μαΐου  2017,  ημέρα  της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00΄, για να συζητηθούν τα υπόλοιπα θέματα της Ημερησίας Διάταξης
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις γι’ αυτά, χωρίς την έκδοση νέας πρόσκλησης.
Στη συνέχεια η πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το  5ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Κάθε χρόνο και επί σειρά πολλών δεκαετιών εορτάζεται στο νησί η επέτειος του Ολοκαυτώματος
με την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων ως ένδειξη φόρου τιμής στους ένδοξους προγόνους
της νήσου των Ψαρών. Κάθε χρόνο παρατηρείται σημαντική αύξηση αριθμού επισκεπτών, οι οποίοι
έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εκτός από τις φυσικές ομορφιές, την ιστορικότητα του τόπου που
τον κάνει  άλλωστε και ιδιαίτερο.  Μέσα από τις  εκδηλώσεις  αυτές επιτυγχάνεται  με τον καλύτερο
τρόπο η τουριστική  προβολή του δήμου μας.  Πρέπει  όμως να υπογραμμιστεί  και  το  γεγονός  της
μεγάλης επισκεψιμότητας εκπρόσωπων φορέων, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουν το νησί και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως παραμεθόρια περιοχή και που μπορούν να σταθούν αρωγοί
στην προαγωγή των συμφερόντων των δημοτών μας.

Για την έγκριση και ψήφιση των δαπανών για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων εορτασμού
της επετείου του Ολοκαυτώματος σας παραθέτουμε τα παρακάτω: 

Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3  α   Νόμου 3463/06, «Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους
κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του  Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν:

α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές
εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με
την  εδαφική  του  περιφέρεια  και  συνδέονται  με  την  προαγωγή  των  κοινωνικών  και  οικονομικών
συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του. 

β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα.
 γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων

τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή
προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.
 ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας».
Επίσης, σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/09: 
“α. Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

πρώτου βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό
ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι λειτουργική για
τον οικείο Ο.Τ.Α.,  σχετίζεται δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α.,  οι  οποίες
προάγουν  τα κοινωνικά,  πολιτικά,  πνευματικά  και  οικονομικά  συμφέροντα  των  δημοτών  ή
συμβάλλει  στην  ενεργό  συμμετοχή  τούτων  για  την  προαγωγή  των  τοπικών  υποθέσεων  και
δραστηριοτήτων  του  Ο.Τ.Α.,  εφόσον  ανταποκρίνεται  στο  ανάλογο  ή  προσήκον  μέτρο,  χωρίς  να
υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των
συνθηκών πραγματοποίησης της”. 

Δεδομένου ότι κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14, καθώς και βάσει του άρθρου 4 του
Π.Δ. 80/2016 και της εγκυκλίου 2/100018/0026/30-12-2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.
2β του άρθρου 2 του Π.Δ.  80/2016, το δημοτικό συμβούλιο  κατά περίπτωση αποφασίζει  για  την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας ως αρμόδιος
διατάκτης,  εισηγούμαστε  τη  διοργάνωση  εκδηλώσεων  για  τον  εορτασμό  της  Επετείου  του
Ολοκαυτώματος καθώς και την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης ποσού 13.471,50 ευρώ
σε βάρος του  Κ.Α. 00-6443.  του σκέλους των εξόδων με τίτλο  «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή
τοπικών εορτών» και  2.190,60 ευρώ  σε βάρος του ΚΑ 00-6433.  με τίτλο  «Τιμητικές  διακρίσεις,
αναμνηστικά  δώρα  και  έξοδα  φιλοξενίας  φυσικών  προσώπων  και  αντιπροσωπειών» του
προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
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Κατόπιν  τούτου  καλούμαστε  να  ψηφίσουμε  τις  σχετικές  πιστώσεις  για  την  αντιμετώπιση  των
δαπανών που θα προέλθουν από την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του φετινού εορτασμού της
Επετείου του Ολοκαυτώματος.

α) Παράθεση  γεύματος  για  εκατό  (100)  επίσημους  προσκεκλημένους  εκπροσώπους  φορέων,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.650,40 ευρώ.

β) Προμήθεια  εναέριων  πυροτεχνημάτων  για  την  αναπαράσταση του  Ολοκαυτώματος  Ψαρών,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.165,20 ευρώ. Η ρίψη πυροτεχνημάτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
στο πλαίσιο αναπαράστασης του Ολοκαυτώματος στις εκδηλώσεις της τελευταίας δεκαετίας. Φέτος
δεν ήταν δυνατό παρ’ όλες τις προσπάθειες να βρεθεί χορηγός για την συγκεκριμένη προμήθεια.

γ) Προμήθεια διακοσίων (200) τεμαχίων προσκλήσεων με ισάριθμους φακέλους και εκατό (100)
τεμαχίων καρτάκια πρόκλησης σε γεύμα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 608,40ευρώ.

δ)  Παροχή  υπηρεσίας  για  ηχητική  και  φωτιστική  κάλυψη  των  εκδηλώσεων  εορτασμού  της
Επετείου του Ολοκαυτώματος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.000,00ευρώ.

ε) Προμήθεια ενδυμάτων (μπλουζάκια και καπέλα) για να διανεμηθούν το Σάββατο 24-6-2017 στα
παιδιά που θα συμμετέχουν στην λαμπαδηδρομία, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.047,50 ευρώ

ζ) Παροχή  υπηρεσίας  για  τη  φιλοξενία  τριάντα  τριών  (33)  επίσημων  προσκεκλημένων,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.980,00 ευρώ.

η) Προμήθεια (1) αναμνηστικού δώρου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 210,60 ευρώ.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη:

 το άρθρο 7 παρ. 13 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (αρ. απόφασης ΔΣ
44/2011)

 την υπ’ αρ. 51/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
 την παρ 3 του άρθρου 158 του ΚΔΚ 
 την παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/09
 τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986
 το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016 
 τα άρθρα 65-68 του Ν. 4270/2014
 τον προϋπολογισμό του δήμου έτους  2017,  ο  οποίος  ψηφίστηκε με  την υπ’  αρ.  115/2016

απόφαση του Δ. Σ. (ΑΔΑ: 6ΗΞΦΩΗΧ-9ΞΑ), εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.πρωτ. 5490/1-2-2017
απόφαση της Α.Δ. Αιγαίου και  δημοσιεύθηκε νομίμως στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:
ΩΦΕΖΟΡ1Ι-ΝΙ7)

 τα σχετικά αιτήματα δαπάνης
 τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις των ανωτέρω προμηθειών / υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Επετείου του Ολοκαυτώματος.
2. Εγκρίνει τα υπ΄ αρ. Α-140 & Α-141 Αιτήματα Δαπάνης.
3. Διορθώνει και αυξάνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της εισηγητικής έκθεσης /του πρωτογενούς

αιτήματος «Παροχή υπηρεσίας για τη φιλοξενία τριάντα τριών (33) επίσημων προσκεκλημένων»
από 1.000,00 ευρώ σε 1.980,00 ευρώ.

4. Διορθώνει και μειώνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της εισηγητικής έκθεσης /του πρωτογενούς
αιτήματος  «Προμήθεια  εναέριων  πυροτεχνημάτων  για την αναπαράσταση του Ολοκαυτώματος
Ψαρών» από 4.168,13 ευρώ σε 4.165,20 ευρώ.

5. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους προμηθειών/εργασιών. 
6. Εγκρίνει και διαθέτει συνολικό ποσό  πίστωσης  13.471,50 ευρώ σε βάρος του  ΚΑ 00-6443. με

τίτλο  «Δαπάνες  δεξιώσεων  και  εθνικών  ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους  2017,  για  τις  ανάγκες  υλοποίησης  των  εκδηλώσεων  εορτασμού  της  Επετείου  του
Ολοκαυτώματος.

Αναλυτικά:
α) Ποσό 3.650,40 ευρώ για παράθεση γεύματος εκατό (100) επίσημων προσκεκλημένων.
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β) Ποσό  4.165,20 ευρώ για την προμήθεια εναέριων πυροτεχνημάτων για την αναπαράσταση
του Ολοκαυτώματος Ψαρών.
γ) Ποσό  608,40 ευρώ για  την  προμήθεια  διακοσίων  (200)  τεμαχίων  προσκλήσεων  με
ισάριθμους φακέλους και εκατό (100) τεμαχίων καρτάκια πρόσκλησης σε γεύμα.
δ)  Ποσό  3.000,00 ευρώ για  ηχητική και φωτιστική κάλυψη των  εκδηλώσεων εορτασμού της
επετείου του Ολοκαυτώματος.
ε)  Ποσό  2.047,50 ευρώ για  την  προμήθεια  ενδυμάτων  (μπλουζάκια  και  καπέλα)  για  να
διανεμηθούν το Σάββατο 24-6-2017 στα παιδιά που θα συμμετέχουν στην λαμπαδηδρομία.

7. Εγκρίνει και διαθέτει συνολικό ποσό πίστωσης 2.190,60 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6433. με τίτλο
«Τιμητικές  διακρίσεις,  αναμνηστικά  δώρα  και  έξοδα  φιλοξενίας  φυσικών  προσώπων  και
αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Αναλυτικά:
α) Ποσό 1.980,00 ευρώ για τη φιλοξενία τριάντα τριών (33) επίσημων προσκεκλημένων.
β) Ποσό 210,60 ευρώ για την προμήθεια ενός (1) αναμνηστικού  για βράβευση προσώπου.

8. Η ανάθεση των προμηθειών θα γίνει κατόπιν απόφασης Δημάρχου.
9. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών

και Οικονομικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση του σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
και την σύνταξη της αντίστοιχης βεβαίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66-68 του Ν.
4270/2014 και της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.

10. Εξουσιοδοτεί  το Δημοτικό Σύμβουλο κ.  Παπαμιχάλη Ιωάννη για την υπογραφή των σχετικών
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

                                                                        
Μειοψήφησε ο  Δημοτικός Σύμβουλος Χαχούλης Φώτιος που δήλωσε παρών.

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2017

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος                               Ακριβές Απόσπασμα                                       Τα Μέλη  
 Υπογραφή                                 Ο Δήμαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές

                                                  Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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