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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθμ  9/2016  

έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. 

 

 

 

Αρ. Απόφασης :  53/2016    
Στα Ψαρά σήμερα την 19

η
 του μήνα Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και 

ώρα 11:00 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε έκτακτη δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με 

αριθμό Πρωτ. 686/17-6-2016 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) Βασιλικής Ιωάννης 

3) Δημητρέλης Νικόλαος 

4) Παπαμιχάλης Ιωάννης 

5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη 

6) Μπεναρδής Γεώργιος 

7) Βασιλική Ευαγγελία 

8) Κούτικα Αγγελική 

 

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 εξήγησε ότι 

η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.5 λόγω: 

1. των χρονικών περιορισμών και της αναγκαιότητας άμεσης δρομολόγησης των διαδικασιών 

εκείνων που απαιτούνται για την υλοποίηση των φετινών εκδηλώσεων εορτασμού της 

Επετείου του Ολοκαυτώματος.  

2. της αναγκαιότητας, ενόψει της έλευσης της θερινής περιόδου, άμεσης διευθέτησης του 

θέματος της απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων στην παραλιακή οδό. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και: 

 Το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

Στη συνέχεια η πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης 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 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων για τη διοργάνωση 

εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Επετείου του Ολοκαυτώματος. 

          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Βρατσάνος Μάρκος 

2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

3) Φρατζέσκου Αθηνά 

4) Χατζησκουλίδης Χρήστος 

5) Κουτσοδόντη Βασιλική 

 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα). 
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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. 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”.  

Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και στους Κ.Α. 00-6443. με τίτλο 

«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», Κ.Α. 10-6471. με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων» και Κ.Α. 00-6433. με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 

φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» προβλέπονται οι σχετικές απαιτούμενες 

πιστώσεις. 

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 3.182,40 ευρώ. 

β) Προμήθεια εναέριων πυροτεχνημάτων για την αναπαράσταση του Ολοκαυτώματος Ψαρών, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.168,13 ευρώ. Η ρίψη πυροτεχνημάτων αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι στο πλαίσιο αναπαράστασης του Ολοκαυτώματος στις εκδηλώσεις της τελευταίας 

δεκαετίας. 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 καρτάκια 

πρόκλησης σε γεύμα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 608,40 ευρώ. 

δ) Παροχή υπηρεσίας για ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων εορτασμού της 

Επετείου του Ολοκαυτώματος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.000,00 ευρώ. 

ε) Προμήθεια ενδυμάτων (μπλουζάκια και καπέλα) για να διανεμηθούν το Σάββατο 25-6-2016 

στα παιδιά που θα συμμετέχουν στην λαμπαδηδρομία, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.070,90 ευρώ 
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Η Πρόεδρος 

 

Υπογραφή 

Τα Μέλη 

 

Υπογραφές 

στ) Διοργάνωση συναυλίας κατόπιν πρότασης συνεργασίας, στις 26-6-2015 από μουσική ομάδα 

τεσσάρων (4) ατόμων με πρόγραμμα τριών (3) ωρών με έντεχνα, λαϊκά & νησιώτικα τραγούδια, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.560,00 ευρώ.  

ζ)  Παροχή υπηρεσίας για τη φιλοξενία δεκαεπτά (17) επίσημων προσκεκλημένων, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.000,00 ευρώ. 

η) Προμήθεια (3) αναμνηστικών πλακετών για βράβευση προσώπων, προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 210,60 ευρώ. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη 

 Το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06 

 την παρ 2 του άρθρου 37 του Ν. 3801/09 

 τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθειών / εργασιών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εγκρίνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Επετείου του Ολοκαυτώματος. 

 

2. Εγκρίνει τις υπ’ αρ. Α-165, Α-166 & Α-167 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

3. Εγκρίνει και διαθέτει συνολικό ποσό πίστωσης 13.029,83 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6443. με 

τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2016, για τις ανάγκες υλοποίησης των εκδηλώσεων εορτασμού της Επετείου του 

Ολοκαυτώματος. 

Αναλυτικά: 

α) Ποσό 3.182,40 ευρώ για παράθεση γεύματος εκατό (100) επίσημων προσκεκλημένων. 

β) Ποσό 4.168,13 ευρώ για την προμήθεια εναέριων πυροτεχνημάτων για την αναπαράσταση 

του Ολοκαυτώματος Ψαρών. 

γ) Ποσό 608,40 ευρώ για την προμήθεια διακοσίων (200) τεμαχίων προσκλήσεων με 

ισάριθμους φακέλους και καρτάκια πρόκλησης σε γεύμα. 

δ) Ποσό 3.000,00 ευρώ για ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων εορτασμού της 

επετείου του Ολοκαυτώματος. 

ε) Ποσό 2.070,90 ευρώ για την προμήθεια ενδυμάτων (μπλουζάκια και καπέλα) για να 

διανεμηθούν το Σάββατο 25-6-2016 στα παιδιά που θα συμμετέχουν στην λαμπαδηδρομία. 

 

4. Εγκρίνει και διαθέτει συνολικό ποσό πίστωσης 1.560,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6471. με 

τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για 

τη διοργάνωση συναυλίας κατόπιν πρότασης συνεργασίας, στις 26-6-2015 από μουσική ομάδα 

τεσσάρων (4) ατόμων με πρόγραμμα τριών (3) ωρών με έντεχνα, λαϊκά & νησιώτικα τραγούδια. 

 

5. Εγκρίνει και διαθέτει συνολικό ποσό πίστωσης 1.210,60 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6433. με 

τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 

αντιπροσωπειών» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. 

Αναλυτικά: 

α) Ποσό 1.000,00 ευρώ για τη φιλοξενία δεκαεπτά (17) επίσημων προσκεκλημένων. 

β) Ποσό 210,60 ευρώ για την προμήθεια (3) αναμνηστικών πλακετών για βράβευση προσώπων. 

 

6. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους προμηθειών/εργασιών. 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  53/2016 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Δήμαρχος Ψαρών 

 

 

 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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