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Αριθμ. Απόφασης   82/2015       ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράθεσης δείπνου στην ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ»  

                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 5
η
 του μηνός  

Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Κυριακή  και ώρα  16.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 2017/1-4-2015 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 δώδεκα 

(12), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

2. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 12. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

4. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

5. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

6. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

7. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ   

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   

9. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ  2. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ  4. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   

 

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

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το  12
ο
  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

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.- Ότι η Ομάδα Αιγαίου επί 21 χρόνια  προσφέρει τις Υπηρεσίες της στο νησί μας, εξετάζοντας τους 

κατοίκους του νησιού αφιλοκερδώς και κάνοντας παράλληλα δωρεές στα σχολεία μας. Επίσης έχουν 

προσφέρει στο νησί μας το γήπεδο 5Χ5 στη Σκάλα Πάτμου καθώς επίσης παιδικές χαρές στους 

οικισμούς Χώρας, Σκάλας και Κάμπου,  προσφέροντας έτσι μεγάλη χαρά στα παιδιά του νησιού μας.   

3.- Το από 2/12/2014 έγγραφο της Ομάδας Αιγαίου με το οποίο ενημερώνει το Δήμο ότι συνεχίζοντας 

τη δραστηριότητά της και φέτος , που έχει στόχο την ανακούφιση , στήριξη και ενίσχυση ενός 

σημαντικού και ζωτικού χώρου της πατρίδας μας, που αποτελούν τα ακριτικά και μικρά νησιά του 

Αιγαίου θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στα νησιά του Αιγαίου, στα πλαίσια του Διάπλους που θα 

ξεκινήσει την 7
η
 Μαΐου 2014. Μεταξύ των νησιών που θα επισκεφθεί είναι και η Πάτμος, στην οποία 

η Ομάδα Αιγαίου θα καταπλεύσει στις 11/5/2015 και θα αποπλεύσει στις 14/5/2015.   

Οι γιατροί της Ομάδας Αιγαίου κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες με τις ειδικότητες Παθολόγου, 

Οδοντιάτρου, Γενικού  Χειρούργου, Ουρολόγου, Μικροβιολόγου, ΩΡΛ, Οφαλμιάτρου, Ψυχιάτρου, 

Παιδιάτρου, Πνευμονολόγου, Δερματολόγου, Μαιευτήρα-γυναικολόγου, ογκολόγου, 

αγγειοχειρούργου, χειρούργου, πλαστικού χειρούργου θα εξετάσουν δωρεάν στο χώρο του Κέντρου 

Υγείας Πάτμου κάθε δημότη που είτε έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, είτε επιθυμεί να κάνει 

προληπτικές εξετάσεις. 

ΑΔΑ: 6ΚΧ9ΩΞΦ-ΠΡΠ



Θα λειτουργούν ιατρεία προληπτικής διάγνωσης και αντιμετώπισης καρκίνου του δέρματος και 

γυναικολογικού καρκίνου, όπως και  διάγνωσης παθήσεων του προστάτη και του 

ουροποιογεννητικού.  

Ταυτόχρονα θα λειτουργήσει και πλήρες μικροβιολογικό εργαστήριο και θα πραγματοποιηθούν και 

κατ’ οίκον επισκέψεις σε κατάκοιτους ασθενείς. 

 Επίσης κατά την διάρκεια του διάπλου η Ομάδα Αιγαίου: 

 Θα προσφέρει στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία των νησιών παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό 

υλικό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξοπλισμό, μουσικά όργανα, αθλητικά είδη κ.λ.π. 

4.- Ότι το μοναδικό Κέντρο Υγείας που υπάρχει στο νησί μας εδώ και χρόνια είναι υποστελεχωμένο, 

χωρίς το απαραίτητο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό αλλά και χωρίς τα απαραίτητα μηχανήματα 

και έτσι οι ασθενείς πρέπει να μετακινούνται σε άλλα νησιά ή στην πρωτεύουσα για απλές εξετάσεις 

π.χ μικροβιολογικές. Ότι πολλοί δημότες μας δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν προληπτικό έλεγχο και η δράση αυτή της Ομάδας, όντως 

προσφέρει μεγάλη εξυπηρέτηση και ανακούφιση, ιδιαίτερα με τις υπάρχουσες δύσκολες οικονομικές 

συγκυρίες.      Για όλα τα παραπάνω ο κ. Δήμαρχος  προτείνει: 

Στα πλαίσια ελάχιστης ανταπόδοσης στην μεγάλη προσφορά της Ομάδας Αιγαίου  προς τους δημότες 

της Πάτμου και ως ένα μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης να παρατεθεί ένα δείπνο στα μέλη της και στην 

αντιπροσωπεία του Δήμου σε εστιατόριο του νησιού,  μέχρι του ποσού των 15,00€ το άτομο και μέχρι 

του αριθμού των 75 ατόμων στις 13/5/2015 ημέρα Τετάρτη. 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. Δημάρχου,  

 την ανάγκη παράθεσης δείπνου στα Μέλη της Ομάδας Αιγαίου,  

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

 το από 2/12/2014 έγγραφο της Ομάδας Αιγαίου 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 

1.  Την παράθεση ενός δείπνου μέχρι εβδομήντα  (75) ατόμων στα Μέλη της Ομάδας Αιγαίου, 

κατά την επικείμενη επίσκεψή τους στις 13/5/2015, ημέρα Τετάρτη, στο οποίο θα  

συμμετάσχει αντιπροσωπεία του Δήμου, των φορέων και των ιδιωτών εθελοντών που θα 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν καθώς επίσης και των εργαζομένων στο Κέντρο 

Υγείας Πάτμου, οι οποίοι προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στην Ομάδα Αιγαίου, πέραν του 

ωραρίου τους, σε εστιατόριο του νησιού μέχρι του ποσού των 15,00 €  συμπεριλαμβανομένου  

του Φ.Π.Α ανά άτομο. 

      2.   Ψηφίζει  πίστωση μέχρι του ποσού  των 1.125,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α στον Κ.Α  

            00.6434 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 

3.   Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο, τις σχετικές με το θέμα απαραίτητες ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  82/2015 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.                                  Μαραβέλιας Αντ.- Πέντες Ελ.- Σκεμπές Ι.                                                                 

                                                                Κάβουρας Λ.- Ευγενικός Παν.- Κωνσταντάς Μ. 

                                                                Μαυρωνάς Σπ. - Γρύλλης Παντ.- Φέγγαρος Αντ. 

                                                                Κοκκώνης Ελ.- Τσαμπαλάκης Νικ. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 6/4/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                     Στόικος Γρηγόρης 
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