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Αριθμ. Απόφασης   64/2015       ΘΕΜΑ: «Έγκριση διάθεση πίστωσης»  

                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 9
η
   του μηνός  

Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  14.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 1260/5-3-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα 

τέσσερα (14), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

3. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 13. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 14. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

6. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

7. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

8. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

9. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ  2. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το  2
ο
  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

Α.- 1.- Την παρ. 3 του άρθρο 158, του Ν. 3463/2006 με θέμα «Δαπάνες» σύμφωνα με την οποία 

«Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου 

μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών που 

αφορούν: α)Εθνικές ή τοπικές γιορτές …………..γ) Τιμητικές διακρίσεις……φιλοξενία 

αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων….». 

2.- Το γεγονός ότι εθιμικά έχει καθιερωθεί ο Δήμος Πάτμου να πραγματοποιεί δεξίωση κατά την 

Μεγάλη Πέμπτη, όπου πραγματοποιείται στην πλατεία του Δημαρχείου η μοναδική στην Ελλάδα 

τελετή του Νιπτήρος, κατά την οποία γίνεται αναπαράσταση του Μυστικού Δείπνου. Την τελετή αυτή 

παρακολουθεί πλήθος κόσμου, κάτοικοι του νησιού, επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών 

και προσωπικότητες του πολιτικού, θρησκευτικού και πνευματικού κόσμου. 

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Πάτμου, μετά το πέρας της τελετής του Νιπτήρος, που όπως 

προαναφέρθηκε πραγματοποιείται στην πλατεία του Δημαρχείου, δεξιώνεται στο Δημοτικό 

Κατάστημα τον κόσμο που παρακολούθησε την τελετή, ήτοι τους επίσημους καλεσμένους 

(Δημοτικούς Συμβούλους, Αρχές και Φορείς του Τόπου, Υπουργούς, Βουλευτές κ.λ.π.) , τους 

επισκέπτες του νησιού και τους κατοίκους.      

Κατά την δεξίωση προσφέρονται  καφές, βουτήματα, ποτά, αναψυκτικά και γλυκά.  

3.- Την ανάγκη ανάθεσης στον Δήμαρχο των σχετικών ενεργειών. 

4.- Την ψήφιση και διάθεση πίστωσης , ποσού έως 1.000,00€ , για τη δαπάνη πραγματοποίησης της 

δεξίωσης κατά τις ημέρες του Πάσχα, ήτοι την Μεγάλη Πέμπτη που φέτος θα είναι στις 9 Απριλίου 

2015. 

Β.- 1.- Το γεγονός ότι κάθε χρόνο κατά την τελετή του Ιερού Νιπτήρος, που πραγματοποιείται στην 

πλατεία του Δημαρχείου την Μεγάλη Πέμπτη και αποτελεί γεγονός μοναδικό στην Ελλάδα, 
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δημιουργούνται ηχητικά προβλήματα με αποτέλεσμα οι επισκέπτες του νησιού μας που έρχονται 

ειδικά για την παρακολούθηση των Ιερών Ακολουθιών του Πάσχα, να μην απολαμβάνουν το 

ξεχωριστό αυτό γεγονός λόγω της κακής ηχητικής κάλυψης του Νιπτήρος. Επίσης πρέπει ο Δήμος 

όπως κάθε χρόνο να προβεί και στον ανθοστολισμό της εξέδρας του Νιπτήρος και της περιφοράς των 

Εικόνων.  

3.- Ότι στον   Κ.Α. 00.6443 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση. 

   Για το λόγο αυτό ο πρόεδρος προτείνει να προβεί ο Δήμος στην ηχητική κάλυψη του γεγονότος, 

μέχρι του ποσού των 600,00€  καθώς και στον ανθοστολισμό της εξέδρας και της περιφοράς των 

εικόνων της Τρίτης του Πάσχα, μέχρι του ποσού των 150,00€  

4.- Την εισήγηση του Δ.Σ κ. Γρύλλη Παντ. ο οποίος δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με την έγκριση της 

ηχητικής κάλυψης του Νιπτήρα τη Μ. Πέμπτη. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 την εισήγηση του κ. Προέδρου,  

 την εισήηηση του κ. Γρύλλη Παντ. 

  τα άρθρα 93 & 158 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

Ο μ ό φ ω ν α: 

Α.- 1.- Την πραγματοποίηση  δεξίωσης στο Δημοτικό Κατάστημα κατά τις ημέρες του Πάσχα, ήτοι 

την Μεγάλη Πέμπτη που φέτος θα είναι στις 9 Απριλίου 2015. 

2.- Την ψήφιση και διάθεση πίστωσης , ποσού έως 1.000,00€ ,  του Κ.Α 006443, του προϋπολογισμού 

έτους 2014 του Δήμου Πάτμου  για τη δαπάνη πραγματοποίησης της παραπάνω δεξίωσης. 

Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α: 

Β.- Την έγκριση : α) Της  ηχητικής κάλυψης της τελετής του Ιερού Νιπτήρος κατά την Μεγάλη 

Πέμπτη που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Δημαρχείου, μέχρι του ποσού των 600,00€ και 

β) Του ανθοστολισμού της εξέδρας του Νιπτήρος και της Περιφοράς των Εικόνων κατά την Τρίτη του  

Πάσχα, μέχρι του ποσού των 150,00€ 

2.- Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση έως του ποσού 750,00€ , από τον Κ.Α 006443 προϋπολογισμού 

εσόδων & εξόδων τρέχοντος έτους για τη δαπάνη ηχητικής κάλυψης και ανθοστολισμού του Ι. 

Νιπτήρος.  

Γ.- Την έγκριση διενέργειας των σχετικών προμηθειών και υπηρεσιών από τον Κ.Α 006443  

Δ.-  Την ανάθεση στον κ. Δήμαρχο των απαιτούμενων ενεργειών. 

Την εισήγηση του κ. Γρύλλη Παν. ψήφισε ο Δ.Σ Ευγενικός Παν. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  64/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                 Σημαντήρης Ι.- Μαραβέλιας Αντ.- Πέντες Ελ. 

                                                                Τουρτουλής Δ.-Κάβουρας Λ.- Μαύρου Νομική 

                                                                Ευγενικός Παν.- Κωνσταντάς Μ.-Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                Γρύλλης Παντ.- Φέγγαρος Αντ.-  Κοκκώνης Ελ.                                                                             

                                                                                 Τσαμπαλάκης Νικ. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 12/3/2015  

                                                         Ο Δημαρχών                                                                                    

 

                                                      Μαραβέλιας Αντώνης 
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