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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αριθµ 12/2017
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών.
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή φιλοξενίας των
µελών της θεατρικής οµάδας «ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
Αρ. Απόφασης: 59/2017
Στα Ψαρά σήµερα την 20η του µήνα Ιουνίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα
20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 791/16-6-2017
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).
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οκτώ ( 8) και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Βασιλική Ευαγγελία
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος
3.Κούτικα Αγγελική
4.Κουτσοδόντη Αγγελική
5.Κουτσοδόντη Βασιλική
6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη
7.Παπαµιχάλης Ιωάννης
8.Χατζησκουλίδης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βασιλικής Ιωάννης
2.Βρατσάνος Μάρκος
3.Μπεναρδής Γεώργιος
4.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
5.Χαχούλης Φώτης
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόµιµα)

Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη
το 4o θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα
εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 158 παρ. 3α Νόµου 3463/06, «Πιστώσεις που είναι γραµµένες στους οικείους
κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου 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 ∆ήµος 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 ∆ήµος 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 ∆ήµου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόµενες
δαπάνες δηµοσίων σχέσεων.
δ) Την τουριστική προβολή, µε κάθε πρόσφορο µέσο, του ∆ήµου ή της Κοινότητας.
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου 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
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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”.
Ο ∆ήµος µας έλαβε πρόταση από την εταιρεία Artistic Essence Productions, η οποία σε συνεργασία µε
την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, πρόκειται να πραγµατοποιήσει δωρεάν παράσταση µε τίτλο
«ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στα Ψαρά, στις 10 Ιουλίου.
Πρόκειται για µια λαϊκή διαδραστική παράσταση για µικρούς και µεγάλους µε θέµα τους πειρατές του
Αιγαίου. Άγνωστες αληθινές ιστορίες και παραµύθια από το παρελθόν, γεµάτες συγκίνηση, χαρά αλλά
και ηρωικές στιγµές των απλών ανθρώπων εναντίον των σκληρών πονηρών και αδίστακτων πειρατών
παρουσιάζονται για πρώτη φορά επί σκηνής µε τη συµµετοχή των µικρών θεατών. Πέντε ευρηµατικοί
ηθοποιοί αλλάζουν σκηνικά, κοστούµια συναισθήµατα και ρόλους επί σκηνής, χαρίζοντας άφθονο
γέλιο, χαρά και συγκίνηση.
Αναγνωρίζοντας λοιπόν τη συµβολή της ανωτέρω δράσης στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου µας,
προτείνουµε την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας των ηθοποιών της θεατρικής
παράστασης«ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
∆εδοµένου ότι κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14, καθώς και βάσει του άρθρου 4 του
Π.∆. 80/2016 και της εγκυκλίου 2/100018/0026/30-12-2016, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ.
2β του άρθρου 2 του Π.∆. 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 120,00€ σε βάρος
του ΚΑΕ 10-6471. του σκέλους των εξόδων µε τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του
προϋπολογισµού οικον. έτους 2017 για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας των ηθοποιών της
θεατρικής παράστασης «ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :
− 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.∆. 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, οποίος ψηφίστηκε µε την υπ’ αρ. 115/2016
απόφαση του ∆. Σ. (Α∆Α: 6ΗΞΦΩΗΧ-9ΞΑ), εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ.πρωτ. 5490/1-2-2017
απόφαση της Α.∆. Αιγαίου και δηµοσιεύθηκε νοµίµως στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α:
ΩΦΕΖΟΡ1Ι-ΝΙ7)
− τα οφέλη που θα προκύψουν για το νησί από την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης στην
πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου
− τo σχετικό αίτηµα δαπάνη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη φιλοξενία των ηθοποιών της θεατρικής παράστασης «ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ», διότι η εν λόγω δράση θα συµβάλει σηµαντικά στην πολιτιστική ανάπτυξη του
νησιού
2. Εγκρίνει το υπ΄ αρ. Α- 146 Αίτηµα ∆απάνης.
3. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση 120,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 10-6471. µε τίτλο
«Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 για την
κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας των ηθοποιών της θεατρικής παράστασης «ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ»
4. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των εξόδων
διαµονής.
5. Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει κατόπιν απόφασης ∆ηµάρχου.
6. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στον προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση του σχεδίου Απόφασης
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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 Π∆ 80/2016.
7. Εξουσιοδοτεί το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Παπαµιχάλη Ιωάννη για την υπογραφή της σχετικής
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 59/2017
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασµα
Ο ∆ήµαρχος Ψαρών
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Τα Μέλη
Υπογραφές

