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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  12/2017 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  58/2017                                               
Στα Ψαρά σήμερα την 20η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 
20:00μ.μ. το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Ψαρών  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στην
αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 791/16-06-
2017  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε  νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  δεκατριών  (13)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος
3) Δημητρέλης Νικόλαος
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Βασιλική Ευαγγελία
6) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
7) Κούτικα Αγγελική
8) Κουτσοδόντη Βασιλική

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

εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε
υπόψη των μελών τα εξής:

Με την υπ’ αρ.  76/2016 απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου έγινε αποδεκτή η πρόταση
προσφοράς εθελοντικού καθαρισμού και διάνοιξης των μονοπατιών των Ψαρών το α’ δεκαήμερο
του Ιουλίου του 2017 από τον «Ελληνικό Πολιτιστικό Ορειβατικό Σύλλογο Φυλής». 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω δράσης εθελοντισμού πρόκειται να μεταβούν στα Ψαρά στις
29/6/2017 τα μέλη του συλλόγου.

Αναγνωρίζοντας  λοιπόν  τη  συμβολή  της  ανωτέρω  εθελοντικής  δράσης  στην  ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών τουρισμού για μία ήπια τουριστική ανάπτυξη, προτείνουμε την κάλυψη των
εξόδων φιλοξενίας των μελών του «Ελληνικού Πολιτιστικού Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής».

Για την έγκριση και ψήφιση των δαπανών για  την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας των μελών του
«Ελληνικού Πολιτιστικού Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής», σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με  το άρθρο 75 Ι  περίπτωση α του Ν. 3463/2006, μία από τις  αρμοδιότητες  των
Δήμων και Κοινοτήτων μεταξύ άλλων στον τομέα της ανάπτυξης, είναι:
«8.  Η εκπόνηση,  υλοποίηση και  η  συμμετοχή σε  προγράμματα για  την τουριστική ανάπτυξη των
περιοχών  τους  και  την  προώθηση  εναλλακτικών  μορφών  τουρισμού,  καθώς  και  η  δημιουργία
θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.»

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Χαχούλης Φώτιος
4) Βασιλικής Ιωάννης
5) Μπεναρδής Γεώργιος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας των
μελών του «Ελληνικού Πολιτιστικού Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής».
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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  την  έγκριση  και  διάθεση  (ψήφιση)  της  πίστωσης  ποσού
1.882,50 € σε βάρος του ΚΑΕ 00-6433. του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις,
αναμνηστικά  δώρα  και  έξοδα  φιλοξενίας  φυσικών  προσώπων  και  αντιπροσωπειών»  του
προϋπολογισμού  οικον.  έτους  2017  για  την  κάλυψη  εξόδων  φιλοξενίας  των  μελών  του
«Ελληνικού Πολιτιστικού Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής».

Συγκεκριμένα προτείνεται η έγκριση  και διάθεση (ψήφιση) των κάτωθι  σχετικών πιστώσεων
για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας των μελών του «Ελληνικού Πολιτιστικού Ορειβατικού Συλλόγου
Φυλής»:

α) Παροχή  υπηρεσιών  φιλοξενίας  των  μελών  του  «Ελληνικού  Πολιτιστικού  Ορειβατικού
Συλλόγου Φυλής», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.200,00 ευρώ.

β) Κάλυψη δαπάνης εισιτηρίων πλοίου για τη μετάβαση στα Ψαρά των μελών του «Ελληνικού
Πολιτιστικού Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 682,50 ευρώ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση καθώς και: 
 το άρθρο 75 Ι περίπτωση α του Ν. 3463/2006
 την παρ 3 του άρθρου 158 του Ν 3463/2006 
 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
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 τον προϋπολογισμό του δήμου έτους  2017,  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)

 τη υπ’ αρ. 76/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
 τα οφέλη που θα προκύψουν για το νησί από την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης στην

ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού για μία ήπια τουριστική ανάπτυξη στο νησί
 το γεγονός ότι ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που αγγίζει όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως

κοινωνικής ή επαγγελματικής ιδιότητας. Ενισχύει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη
μεταξύ των πολιτών

 τα σχετικά αιτήματα δαπάνης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την φιλοξενία των μελών του «Ελληνικού Πολιτιστικού Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής»,
διότι  ο  εν  λόγω  σύλλογος  με  την  προσφορά  εθελοντικού  καθαρισμού  και  διάνοιξης  των
μονοπατιών  των  Ψαρών,  θα  συμβάλει  σημαντικά  στην  ανάπτυξη  εναλλακτικών  μορφών
τουρισμού για μία ήπια τουριστική ανάπτυξη στο νησί.

2. Εγκρίνει τα υπ΄ αρ. Α- 144 & Α-145 Αιτήματα Δαπάνης.
3. Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  παροχής  υπηρεσιών  για  την  κάλυψη  των  εξόδων

διαμονής και της κάλυψης δαπάνης εισιτηρίων πλοίου για τη μετάβαση στα Ψαρά. 
4. Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει συνολικό ποσό πίστωσης  1.882,50 ευρώ σε βάρος του ΚΑ

00-6433.  του  σκέλους  των  εξόδων  με  τίτλο  «Τιμητικές  διακρίσεις,  αναμνηστικά  δώρα  και
έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους  2017,  για  την  κάλυψη εξόδων φιλοξενίας των μελών του «Ελληνικού Πολιτιστικού
Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής».

Αναλυτικά:
α) Ποσό 1.200,00 ευρώ για την Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας των μελών του «Ελληνικού
Πολιτιστικού Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής».
β) Ποσό  682,50 ευρώ για την Κάλυψη δαπάνης εισιτηρίων πλοίου για τη μετάβαση στα
Ψαρά των μελών του «Ελληνικού Πολιτιστικού Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής».

5. Η ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών / προμηθειών θα γίνει κατόπιν απόφασης Δημάρχου.
6. Τη  διαβίβαση  της  παρούσας  απόφασης  στον  προϊστάμενο  του  Αυτοτελούς  Τμήματος

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

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

Αυτή η  Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  58/2017
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Τα Μέλη
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Ψαρών
 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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