
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Απόσπασμα εκ του αριθμ. 17/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                           πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                   Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αριθμ. Απόφασης  146 /2015       ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί πραγματοποίησης ή μη 

                                                                        των πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2015 »  
                          

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

Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη   και ώρα  14.30  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 5226/9-7-2015  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 έξι  

(16), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

3. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ 12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

5. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 14. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

6. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

7. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 

8. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜ.   

9. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    

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

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

Συμβουλίου ότι λόγω της έκτακτης κατάστασης που βιώνει η πατρίδα μας πρέπει το Σώμα να λάβει 

θέση σχετικά με το θέμα της πραγματοποίησης ή μη των πολιτιστικών εκδηλώσεων που πρόκειται να 

λάβουν χώρα στο νησί μέχρι το τέλος του 2015, ήτοι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου που θα διεξαχθεί 

από τις 23 έως τις 29 Ιουλίου, το Φεστιβάλ Θρησκευτικών Μουσικής  αρχές Σεπτεμβρίου και το 

Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που ακολουθεί. 

  Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος είπε ότι το κάθε ένα φεστιβάλ θα εξεταστεί ξεχωριστά από το Σώμα 

αρχίζοντας από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. 

1- Για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος : 

Α)Την από 7/7/2015 επιστολή των διοργανωτών του Φεστιβάλ με την οποία ενημερώνουν το Δήμο ότι 

εξαιτίας των αναπάντεχων και σοβαρότατων ανατροπών στον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού 

συστήματος στη χώρα προχώρησαν σε αναγκαίες αλλαγές στο πρόγραμμα της διοργάνωσης τις οποίες 

αναλύουν στο ίδιο έγγραφο.      

Β) Την αριθμ. 87/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφάσισε ομόφωνα «Τη 

συνδιοργάνωση του 5
ου

 Φεστιβάλ Κινηματογράφου 2015  από το Δήμο Πάτμου και την «Αστική 

Μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Διεθνές  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάτμου»  στην οποία ο Δήμος 

θα συμβάλει με την ανάληψη δαπανών μέχρι του ποσού των 10.000,00 € με Φ.Π.Α.». 

Γ) Την εισήγηση του κ. προέδρου επί του θέματος η οποία έχει ως κάτωθι: «Εισηγούμαι την 

τροποποίηση της αριθμ. 87/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την ανάληψη των 

δαπανών από το Δήμο από το ποσό των 10.000,00€ με Φ.Π.Α στο ποσό των 5.000,00€ με Φ.Π.Α» . 

Δ.- Την εισήγηση του Δ.Σ κ. Κοκκώνη Ελευθερίου επί του θέματος η οποία έχει ς εξής: «Εισηγούμαι 

λόγω της οικονομικής κρίσης ο Δήμος Πάτμου για φέτος να αποχωρήσει από τη συνδιοργάνωση 

του Φεστιβάλ Κινηματογράφου».     
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Στη συνέχεια διεξήχθη ψηφοφορία επί των παραπάνω αναφερόμενων προτάσεων. 

Την εισήγηση του κ. Προέδρου ψήφισαν οι Δ.Σ: 1)Πέντες Ελ., 2)Σημαντήρης Ι., 3)Σκεμπές Ι., 

4)Μαυρογάλου Ελ., 5)Κλεούδη Ανθ., 6)Κωνσταντάς Μιχ., 7) Τσαμπαλάκης Ν., 8) Ευγενικός Π. και 9) 

Μαύρου Νομ. 

Την εισήγηση του κ. Κοκκώνη Ελ. ψήφισαν οι Δ.Σ: 1)Τουρτουλής Διαμ., 2)Κάβουρας Λ., 3)Μαυρωνάς 

Σπ., 4)Μαραβέλιας Αντ., 5)Γρύλλης Παντ.   

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος άρχισε την συζήτηση για το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής και το  

Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και έθεσε υπόψη του Σώματος: 

Α)Την τοποθέτηση επί του θέματος του Δ.Σ κ. Τουρτουλή Διαμαντή ο οποίος είπε ότι θεωρεί λόγω της 

οικονομικής κρίσης ότι  δεν πρέπει να γίνουν φέτος τα Φεστιβάλ. Στη συνέχεια  o κ. Τουρτουλής Διαμ. 

αποχώρησε από τη συνεδρίαση. 

Β) Την εισήγηση του κ. Προέδρου  η οποία έχει ως εξής: « Για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις οι οποίες 

διοργανώνονται από το Πνευματικό Κέντρο Πάτμου να ληφθεί άμεσα απόφαση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου η οποία θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο».   

Γ.- Την τοποθέτηση του Αντιδημάρχου κ. Μαραβέλια Αντ. σύμφωνα με την οποία φέτος δεν πρέπει να 

διοργανωθούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις λόγω της οικονομικής κρίσης , της τραπεζικής αργίας και των 

συνθηκών  που δεν ξέρουμε που θα μας οδηγήσουν. 

Με την τοποθέτηση του κ. Μαραβέλια συμφωνεί ο Δ.Σ κ. Γρύλλης Παντ.  

Έπειτα ο πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά 

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

 Τις  εισηγήσεις του κ. προέδρου 

 Τις εισηγήσεις και τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων 

 Την αριθμ. 87/2015 Α.Δ.Σ 

 Το άρθρο 93 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) 

 Το νόμο 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

Α.- Την τροποποίηση του αποφασιστικού μέρους την αριθμ. 87/2015 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου ως εξής: 

1.- Τη συνδιοργάνωση του 5
ου

 Φεστιβάλ Κινηματογράφου 2015  από το Δήμο Πάτμου και την «Αστική 

Μη κερδοσκοπική Εταιρεία «Διεθνές  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάτμου»  στην οποία ο Δήμος θα 

συμβάλει με την ανάληψη δαπανών μέχρι του ποσού των 5.000,00 € με Φ.Π.Α. 

2.- Ψηφίζει πίστωση ποσού μέχρι 5.000,00€ στον Κ.Α 15.6471, προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων 

τρέχοντος έτους. 

Β.- Για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που διοργανώνει το Πνευματικό Κέντρο Πάτμου, ήτοι το Φεστιβάλ 

Θρησκευτικής Μουσικής και το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών να ληφθεί άμεσα σχετική απόφαση 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου η οποία θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  146/2015 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.-Μαύρου Ν.-Πέντες Ελ.-Κοκκώνης Εκ.                                                                                       

                                                              Μαραβέλιας Αντ.- Σκεμπές Ι.-Ευγενικός Παν.-Κλεούση Ανθ. 

                                                           Μαυρωνάς Σπ.-Μαυργογάλου Ελ.-Κωνσταντάς Μ.- Τουρτουλής Δ. 

                                                                 Κάβουρας Λ.- Γρύλλης Παντ.- Τσαμπαλάκης Νικ. 

                                                                                         

                                                      Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 10/7/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

                                                 

                                                                Στόικος Γρηγόρης 
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