
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Απόσπασμα εκ του αριθμ. 17/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                           πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                   Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  147 /2015       ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράθεσης δείπνου στους διοργανωτές 

                                                                        του αθλητικού προγράμματος “ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

                                                                        ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ”»  
                          

       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 3ο
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 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος» στην προσπάθειά της να 

προσφέρει ίσες ευκαιρίες άθλησης στα παιδιά που διαμένουν μόνιμα στα νησιά της Άγονης Γραμμής  

έχει διοργανώσει το αθλητικό πρόγραμμα «Αθλητικά Μονοπάτια 2015». Μεταξύ των νησιών που 

υλοποιείται το πρόγραμμα είναι και η Πάτμος. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο νησί μας από 29 Ιουνίου έως τι1 19 Ιουλίου 2015 υπ΄οτην αιγίδα του 

Δήμου και είναι αποκλειστική πρωτοβουλία και δωρεά του ιδρύματος Σταύρις Νιάρχος (ΙΣΝ) με την 

επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπεδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πολυκλινικής 

Ολυμπιακού Χωριού. 

   Στο πρόγραμμα που διεξάγεται στο νησί μας λαμβάνουν μέρος περίπου 150 παιδιά προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας  τα οποία έχουν υποβληθεί σε καρδιολογικό έλεγχο και επιπλέον υπάρχει καθημερινά 

στο πρόγραμμα ιατρός για την επιπλέον ασφαλή υλοποίηση του προγράμματος. 

  Επίσης η  Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος» με το αριθμ. 423/7-7-2015 

έγγραφό της ενημερώνει το Δήμο ότι με τη λήξη του προγράμματος «Αθλητικά Μονοπάτια 2015» όλος 
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ο αθλητικός εξοπλισμός θα γίνει δωρεάν στα σχολεία και αποτελεί κομμάτι της δωρεάς του Ιδρύματος 

Σταύρου Νιάρχου στα παιδιά του νησιού μας    

Για όλα τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος  προτείνει: 

Στα πλαίσια ελάχιστης ανταπόδοσης στην προσφορά της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 

«Αναγέννηση & Πρόοδος»  και του ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου προς τα παιδιά  του νησιού μας 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 17 

ατόμων στις 18/7/2015 ημέρα Σάββατο. 

 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 ανάγκη παράθεσης δείπνου ,  

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

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 

1.  Την παράθεση ενός δείπνου μέχρι δέκα επτά  (17) ατόμων στα Μέλη της Αντιπροσωπείας της 

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αναγέννηση & Πρόοδος»  και του ιδρύματος Σταύρου 

Νιάρχου , στις 18/7/2015, ημέρα Σάββατο, στο οποίο θα  συμμετάσχει αντιπροσωπεία του 

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

Φ.Π.Α ανά άτομο. 

      2.   Ψηφίζει  πίστωση μέχρι του ποσού  των 225,00€ 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  147/2015 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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