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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  15/2017 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  70/2017                                               
Στα Ψαρά σήμερα την 31η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα 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. 1048/27-
07-2017  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 επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
2) Χαχούλης Φώτιος
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Παπαμιχάλης Ιωάννης
6) Κούτικα Αγγελική
7) 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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε
υπόψη των μελών τα εξής:
«Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 27/07 Αρ. Πρωτ. 19349/03.04.2007, μέχρι να εκδοθεί
το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 209 του  Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') η περίπτωση
σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης
ρυθμίζεται  με  ανάλογη εφαρμογή  των  αντίστοιχων  διατάξεων  του  άρθρου  25  του  Π.Δ/τος
60/2007 (ΦΕΚ 64 Α'), με το οποίο καταργήθηκαν εν μέρει οι  διατάξεις του Π.Δ/τος 346/98 και η
αντίστοιχη αρμοδιότητα ανήκει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου,  εκτός  από την εξαιρετικά
επείγουσα περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών, οπότε η αρμοδιότητα ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

Τα ανωτέρω συμπεριλήφθηκαν και  στην παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 με την οποία
προστέθηκε παράγραφος 10 στο άρθρο 209 του Ν. 3463/06 ως εξής: «10. Η σύναψη σύμβασης
παροχής υπηρεσιών με  διαπραγμάτευση χωρίς  δημοσίευση σχετικής  προκήρυξης ρυθμίζεται  με
ανάλογη  εφαρμογή  των  αντίστοιχων  διατάξεων  του  άρθρου  25  των  προεδρικών  διαταγμάτων
59/2007 (ΦΕΚ 59 Α) και 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α), όπως ισχύουν.»

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007 ορίζονται τα εξής: 
«Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  συνάπτουν  τις  δημόσιες  συμβάσεις  τους  προσφεύγοντας  σε
διαδικασία  με  διαπραγμάτευση,  χωρίς  να  προηγείται  δημοσίευση  σχετικής  προκήρυξης,  στις
ακόλουθες περιπτώσεις:

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Κουτσοδόντη Αγγελική
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Μπεναρδής Γεώργιος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων θερινής περιόδου 2017.

ΑΔΑ: Ψ261ΩΗΧ-ΦΣΙ
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1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών:
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις
υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται
σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της,
β)  εάν,  για  λόγους  τεχνικούς,  καλλιτεχνικούς  ή  σχετικούς  με  την  προστασία  αποκλειστικών
δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα,
γ) στο μέτρο που είναι  απολύτως απαραίτητο,  εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,  οφειλόμενης σε
γεγονότα απρόβλεπτα για τις  ενδιαφερόμενες  αναθέτουσες αρχές,  δεν είναι  δυνατή η τήρηση των
προθεσμιών  που  προβλέπονται  για  τις  ανοικτές,  κλειστές  ή  με  διαπραγμάτευση  διαδικασίες  με
δημοσίευση  προκήρυξης  διαγωνισμού  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  24.  Οι  περιστάσεις  που
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».

Σύμφωνα με  το άρθρο 75 Ι  περίπτωση στ του Ν.  3463/2006, οι  αρμοδιότητες  των Δήμων και
Κοινοτήτων αφορούν,  μεταξύ άλλων στους  τομείς  παιδείας,  πολιτισμού και  αθλητισμού,  στους
οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως οι περιπτώσεις:
«5. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των
πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με
τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,  μουσείων,  πινακοθηκών, κινηματογράφων
και  θεάτρων,  φιλαρμονικών  και  σχολών  διδασκαλίας  μουσικής,  σχολών  χορού,  ζωγραφικής,
γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. (….)
8.  Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και  άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η
συμμετοχή τους σε αυτά.
9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.» 

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».
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Στην προκειμένη περίπτωση, σχετικά με τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου
μας,  σας  γνωρίζουμε  ότι  κατόπιν  προτάσεων  συνεργασίας  που  κατατέθηκαν  στο  δήμο,
εισηγούμαστε τη διοργάνωση μουσικής βραδιάς την Κυριακή 6/8/2017 που θα περιλαμβάνει: 

 Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης,  από ομάδα έξι (6) μουσικών με πρόγραμμα έντεχνων,
λαϊκών,  ρεμπέτικων,  και  νησιώτικων τραγουδιών, από  ομάδα  επτά  (7)  μουσικών  με
πρόγραμμα  έντεχνων,  λαϊκών,  ρεμπέτικων,  και  νησιώτικων τραγουδιών,  την  Κυριακή
6/8/2017 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.400,00 ευρώ.

 Προμήθεια κρασιού για τους παρευρισκόμενους, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 672,75 ευρώ.

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
4.072,75€  σε βάρος του ΚΑΕ  10-6471. του σκέλους των εξόδων  με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών
δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 για την διοργάνωση μουσικής βραδιάς
την Κυριακή 6/8/2017.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση καθώς και: 

 την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 27/07 Αρ. Πρωτ. 19349/03.04.2007
 το άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007
 την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 με την οποία προστέθηκε παράγραφος 10 στο

άρθρο 209 του Ν. 3463/06
 Το άρθρο 75 Ι περίπτωση στ του Ν. 3463/2006
 Το  άρθρο  209  παρ  2  και  άρθρο  273  παρ  1  του  Δημοτικού  & Κοινοτικού  Κώδικα  (ν.

3463/06), όπως ισχύουν
 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
 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)

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη διοργάνωση μουσικής βραδιάς την Κυριακή 6/8/2017.
2. Εγκρίνει τα υπ΄ αρ. Α- 157 & Α-158 Αιτήματα Δαπάνης.
3. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους προμηθειών/εργασιών. 
4. Εγκρίνει και διαθέτει συνολικό ποσό πίστωσης 4.072,75ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6471. με

τίτλο  «Έξοδα  πολιτιστικών  δραστηριοτήτων»  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους
2017, για τις ανάγκες υλοποίησης της ανωτέρω μουσικής εκδήλωσης.

      Αναλυτικά:
α) Ποσό  3.400,00  ευρώ  για  την  διοργάνωση  μουσικής  εκδήλωσης,  από  ομάδα  έξι  (6)
μουσικών με πρόγραμμα έντεχνων, λαϊκών, ρεμπέτικων, και νησιώτικων τραγουδιών, από
ομάδα επτά (7) μουσικών με πρόγραμμα έντεχνων, λαϊκών, ρεμπέτικων, και νησιώτικων
τραγουδιών, την Κυριακή 6/8/2017.
β) Ποσό 672,75 ευρώ για την προμήθεια κρασιού για τους παρευρισκόμενους στη μουσική
εκδήλωση.
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5. Η ανάθεση των προμηθειών/υπηρεσιών θα γίνει κατόπιν απόφασης Δημάρχου.
6. 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.

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

Αυτή η  Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  70/2017
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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