
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ 12/2018 
                           συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
            

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

Αρ. Απόφασης: 64/2018 
Στα Ψαρά σήµερα την 12η του µήνα Ιουνίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και 

ώρα  19:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 792/08-06-
2018 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 επτά (7) και ονοµαστικά οι: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία    
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                                                                                    

1.Βασιλικής Ιωάννης      
2. Βρατσάνος Μάρκος   

3.Κούτικα Αγγελική    
4.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                                                                                       

3. Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                                                                                                                                                          
4. Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  

5.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                5. Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
6.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 6. Χαχούλης Φώτης                                                                                      
7.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                              (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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος 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. 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 
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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 
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” .  
∆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 14.800,30 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 00-6443. του σκέλους των εξόδων µε τίτλο «∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή 
τοπικών εορτών» του προϋπολογισµού οικον. έτους 2018. 
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 3.720,00 ευρώ. 

β) Προµήθεια εναέριων πυροτεχνηµάτων για την αναπαράσταση του Ολοκαυτώµατος Ψαρών, 
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 4.417,50 ευρώ. Η ρίψη πυροτεχνηµάτων αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι 
στο πλαίσιο αναπαράστασης του Ολοκαυτώµατος στις εκδηλώσεις της τελευταίας δεκαετίες. 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 πρόσκλησης σε γεύµα, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 644,80ευρώ. 

δ) Παροχή υπηρεσίας για ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων εορτασµού της 
Επετείου του Ολοκαυτώµατος, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 3.100,00ευρώ. 

ε) Προµήθεια ενδυµάτων (µπλουζάκια και καπέλα) για να διανεµηθούν το Σάββατο 30-6-2018 στα 
παιδιά που θα συµµετέχουν στην λαµπαδηδροµία, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 1.488,00 ευρώ 

ζ) Παροχή υπηρεσίας για τη φιλοξενία επίσηµων προσκεκληµένων, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 
1.430,00 ευρώ. 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη: 

− το άρθρο 158 παρ. 3α Νόµου 3463/06  
− 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 ∆ήµου Ψαρών έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε µε τις υπ’ αρ. 

105/2017 (Α∆Α: 7Θ6ΤΩΗΧ-555) & 10/2018 (Α∆Α: 7Χ0ΘΩΗΧ-ΠΝ7) αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε την υπ' αρ. πρωτ. 6281/31-1-2018 (Α∆Α: 
ΨΛ9ΜΟΡ1Ι-73Μ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου 

− το σχετικό αίτηµα δαπάνης 
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− τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις των ανωτέρω προµηθειών / υπηρεσιών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασµό της Επετείου του Ολοκαυτώµατος. 
2. Εγκρίνει το υπ΄ αρ. Α-167 Αίτηµα ∆απάνης. 
3. ∆ιορθώνει και µειώνει τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της εισηγητικής έκθεσης /του πρωτογενούς 

αιτήµατος «Προµήθεια ενδυµάτων (µπλουζάκια και καπέλα)στο πλαίσιο εκδηλώσεων εορτασµού 
της Επετείου του Ολοκαυτώµατος» από 2.170,00 ευρώ σε 1.488,00 ευρώ ως εξής: 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΑΞΙΑ 

1 Μπλουζάκι µακό λευκό 100% cotton µε 
τύπωµα φωτογραφία µπροστά και πίσω Τεµ. 100 8,00 800,00 

2 Καπέλο µε τύπωµα   Τεµ. 100 4,00 400,00 
    Συνολική αξία 1.200,00 
    ΦΠΑ 24% 288,00 
  

  
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 1.488,00 

  
4. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των επιµέρους προµηθειών/εργασιών.  
5. Εγκρίνει και διαθέτει συνολικό ποσό πίστωσης 14.800,30 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6443. µε 

τίτλο «∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2018, για τις ανάγκες υλοποίησης των εκδηλώσεων εορτασµού της Επετείου του 
Ολοκαυτώµατος. 

Αναλυτικά: 
α) Ποσό 3.720,00 ευρώ για παράθεση γεύµατος εκατό (100) επίσηµων προσκεκληµένων. 
β) Ποσό 4.417,50 ευρώ για την προµήθεια εναέριων πυροτεχνηµάτων για την αναπαράσταση 
του Ολοκαυτώµατος Ψαρών. 
γ) Ποσό 644,80 ευρώ για την προµήθεια διακοσίων (200) τεµαχίων προσκλήσεων µε 
ισάριθµους φακέλους και εκατό (100) τεµαχίων καρτάκια πρόσκλησης σε γεύµα. 
δ) Ποσό 3.100,00 ευρώ για ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων εορτασµού της 
επετείου του Ολοκαυτώµατος. 
ε) Ποσό 1.488,00 ευρώ για την προµήθεια ενδυµάτων (µπλουζάκια και καπέλα) για να 
διανεµηθούν το Σάββατο 30-6-2018 στα παιδιά που θα συµµετέχουν στην λαµπαδηδροµία. 
ζ) Ποσό 1.430,00 ευρώ για τη φιλοξενία επίσηµων προσκεκληµένων 

6. Η ανάθεση των προµηθειών θα γίνει κατόπιν απόφασης ∆ηµάρχου. 
7. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στον προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιοικητικών 

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 Π∆ 80/2016. 

8. Εξουσιοδοτεί το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Παπαµιχάλη Ιωάννη για την υπογραφή των σχετικών 
Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης. 

                                                                        

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 64/2018 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο Πρόεδρος                                      Ακριβές Απόσπασµα                                       Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                       Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές 
 
 
                                                       Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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