
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της µε αριθµ  17/2018 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
 
 
 

Αρ. Απόφασης: 91/2018 
Στα Ψαρά σήµερα την 13η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας 

Πέµπτη 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. 
1128/07-09-2018 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: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) ∆ηµητρέλης Νικόλαος  
2) Κούτικα Αγγελική  
3) Κουτσοδόντη Αγγελική 
4) Κουτσοδόντη Βασιλική 
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη 
6) Παπαµιχάλης Ιωάννης 
7) Χατζησκουλίδης Χρήστος 

 
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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών 
την εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 75 Ι περίπτωση ε του Ν. 3463/2006, οι αρµοδιότητες των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων αφορούν, µεταξύ άλλων στους τοµείς Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στους 
οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως οι περιπτώσεις: 
«2. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που στοχεύουν στη µέριµνα, 
υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και την 
προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δηµιουργία δηµοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής 
υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής 
στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων 
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.» 
 
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 

          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Βασιλική Ευαγγελία 
2) Βασιλικής Ιωάννης 
3) Βρατσάνος Μάρκος 
4) Μπεναρδής Γεώργιος 
5) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 
6) Τσαπής Μάρκος 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα). 

ΘΕΜΑ: Παράθεση γεύµατος στο πλαίσιο επίσκεψης της εταιρείας 
“Axion Hellas” 
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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”. 
 
Ύστερα από σχετική ανακοίνωση της εταιρείας “Axion Hellas” µε θέµα “∆ράσεις 6ου ∆ιάπλου Axion 
Hellas στα Ψαρά”  σας ενηµερώνουµε ότι: 
Τα µέλη της εταιρείας “Axion Hellas”, θα επισκεφθούν τα Ψαρά και θα πραγµατοποιήσουν ιατρικές 
εξετάσεις καθώς και πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις την Τετάρτη 19 και Πέµπτη 20 
Σεπτεµβρίου 2018, ως ακολούθως: 
 
Πέµπτη 08:30-15:30 
Ιατρεία: 
1. Παιδιατρικό 
2. Παιδογαστρεντερολογικό – ∆ιατροφολόγος 
3. Γυναικολογικό: τέστ Pap, υπερηχογράφηµα  
4. Πνευµονολογικό 
5. Αλλεργιολογικό 
6. Καρδιολογικό/ Παιδοκαρδιολογικό 
7. Ενδοκρινολογικό: υπερηχογράφηµα θυρεοειδούς 
8. Γαστρεντερολογικό/ Ηπατολογικό- Υπερηχογράφηµα κοιλίας 
9. Γενικής χειρουργικής 
10. Χειρουργικής µαστού, υπερηχογράφηµα µαστού  
11. Αγγειολογικό- υπερηχογράφηµα αγγείων 
12. Οφθαλµολογικό  
13. Νευρολογικό 
14. Πλαστικής χειρουργικής 
15. ∆ερµατολογικό  
16. Ορθοπεδικό  
17. Ουρολογικό 
18. Ωτορυνολαρυγγολογικό 
19. Ψυχιατρικής 
20. Οδοντιατρικό  
21. Μικροβιολογικές εξετάσεις 
 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις: 
Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ∆ήµου Ψαρών: 
Τετάρτη 19.00-21.00 
Οµιλίες: 
1. Μαζί για το Παιδί – Οµιλήτρια: Σοφία Καµαρέτα 
2. Prolepsis, Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής – Οµιλήτριες: Ντίνα 
Ζώτα, Ματίνα Κούβαρη, Άννα Μαρία Χαβιαρη  
3. WWF – Οµιλητές : ∆ηµήτρης Καραβέλλας/Νανσυ Κουταβα 
4. HELMEPA – Οµιλητής: Κώστας Τριανταφύλλου 
 
∆ηµοτικό-Νηπιαγωγείο Ψαρών 
Πέµπτη 8:30 – 13:30 
- Σεµινάριο από το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis 
- Σεµινάριο από την WWF 
- Πρόγραµµα µε τίτλο "Σέβοµαι την διαφορετικότητα" από το ∆ιεθνές Κέντρο Ολυµπιακής Εκεχειρίας 
/ ∆ιάδραση και µάθηµα τοξοβολίας µε την Ολυµπιονίκη Φωτεινή Βαβάτση 
- Ενηµερωτική οµιλία από το Ίδρυµα Μ. Βαρδινογιάννη / Οργανισµός Robert F. Kennedy Human 
Rights 
- Ενηµερωτική οµιλία για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τη ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήµατος, Ελληνική Αστυνοµία 
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- Τρισδιάστατη εικονική περιήγηση στην Αρχαία Ελλάδα – Εκπαιδευτής από την εταιρεία MOPTIL 
- Σεµινάριο  από την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου περιβάλλοντος HELMEPA 
 
Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ∆ήµου Ψαρών: 
Πέµπτη 17.00-19.00 
Μαζί για το παιδί – Οµαδική συνεδρία γονέων µε τη Μαρία Αλεξιάδου  
17.00-18.00 
-Καθαρισµός παραλίας µε την HELMEPA 
 
Η εταιρεία «Axion Hellas» θα προσφέρει επίσης υλικά και εξοπλισµό για τις ανάγκες των σχολείων, 
του ∆ήµου και του Αγροτικού Ιατρείου Ψαρών. 
 
Αναγνωρίζοντας λοιπόν τη συµβολή της ανωτέρω εθελοντικής δράσης στην προληπτική καθώς και 
στην εξειδικευµένη ιατρική φροντίδα των δηµοτών µας, στη βελτίωση, προαγωγή και εξέλιξη του 
πνευµατικού, πολιτιστικού, επαγγελµατικού και κοινωνικού επιπέδου της τοπικής ζωής, δεδοµένου ότι 
λόγω των ιδιαιτεροτήτων του νησιού µας (γεωγραφική θέση, κλιµατολογικές συνθήκες) δεν είναι 
εύκολη για τους δηµότες µας η πρόσβαση σε τέτοιου είδους βασικά αγαθά και παροχές, προτείνουµε 
την παράθεση γεύµατος στο πλαίσιο επίσκεψης της εταιρείας «Axion Hellas». 
 
Στον προϋπολογισµό του δήµου µας οικον. 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, είναι εγγεγραµµένη στον Κ.Α. 00-6433. του σκέλους των 
εξόδων πίστωση ύψους 14.000,00€ για «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»  
 
Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: 
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον 
προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε 
αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 
αρµοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 
απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, πριν από την απόφαση του δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου. Εξειδικευµένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονοµάζεται ρητά η συγκεκριµένη δαπάνη για 
την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του 
προϋπολογισµού. 
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και 
του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 
περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας ορίζεται το δηµοτικό 
συµβούλιο ως όργανο αρµόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται 
εφεξής ο δήµαρχος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.» 
 
Λόγω του ότι η εγγεγραµµένη πίστωση στον Π/Υ του δήµου για «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά 
δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» είναι γενική παρίσταται η 
ανάγκη εξειδίκευσής της για την παράθεση γεύµατος στο πλαίσιο επίσκεψης της εταιρείας Axion 
Hellas, την Πέµπτη 20/9/2018. 
 

Με βάση τα παραπάνω το Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών εισηγείται 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Α) Την παράθεση γεύµατος στο πλαίσιο επίσκεψης της εταιρείας Axion Hellas 
Β) Την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6433. του σκέλους των εξόδων µε 
τίτλο «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
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Η Πρόεδρος 
 

Υπογραφή 

Τα Μέλη 
 

Υπογραφές 

αντιπροσωπειών» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018, ποσού 2.728,00ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), για την παράθεση γεύµατος στο πλαίσιο επίσκεψης της εταιρείας 
Axion Hellas, την Πέµπτη 20/9/2018. 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση του ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη: 

• το άρθρο 75 Ι περίπτωση ε του Ν. 3463/2006 
• την παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/09 
• 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 
• την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) 
• το άρθρο 203 του Ν.4555/18 
• 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 

• την εισηγητική έκθεση του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 
• τα οφέλη που θα προκύψουν για το νησί από την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης στην 

προληπτική καθώς και στην εξειδικευµένη ιατρική φροντίδα των δηµοτών µας, στη βελτίωση, 
προαγωγή και εξέλιξη του πνευµατικού, πολιτιστικού, επαγγελµατικού και κοινωνικού 
επιπέδου της τοπικής ζωής, δεδοµένου ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων του νησιού µας 
(γεωγραφική θέση, κλιµατολογικές συνθήκες) δεν είναι εύκολη για τους δηµότες µας η 
πρόσβαση σε τέτοιου είδους βασικά αγαθά και παροχές 

• 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 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Την έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης και την παράθεση γεύµατος στο πλαίσιο επίσκεψης της 
εταιρείας Axion Hellas την Πέµπτη 20/9/2018, αναγνωρίζοντας τη συµβολή της ανωτέρω εθελοντικής 
δράσης στην προληπτική καθώς και στην εξειδικευµένη ιατρική φροντίδα των δηµοτών µας, στη 
βελτίωση, προαγωγή και εξέλιξη του πνευµατικού, πολιτιστικού, επαγγελµατικού και κοινωνικού 
επιπέδου της τοπικής ζωής, δεδοµένου ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων του νησιού µας (γεωγραφική 
θέση, κλιµατολογικές συνθήκες) δεν είναι εύκολη για τους δηµότες µας η πρόσβαση σε τέτοιου είδους 
βασικά αγαθά και παροχές. 
 
Β) Την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6433. του σκέλους των εξόδων µε 
τίτλο «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018 ποσού 2.728,00ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) για την παράθεση γεύµατος στο πλαίσιο επίσκεψης της εταιρείας 
Axion Hellas. 
 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  91/2018 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
      Ακριβές Απόσπασµα 

   Ο ∆ήµαρχος Ψαρών 
 

    Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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