
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  5/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών 
            

ΘΕΜΑ :Σύσταση οµάδας εργασίας για υλοποίηση προγράµµατος «Ψαρά 
χωρίς πλαστική σακούλα» 

Αρ. Απόφασης: 25/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την 20η του µήνα Μαρτίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και 
ώρα 17:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 263/16-3-2017 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα ( 9) και ονοµαστικά οι: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                                   
2.Κούτικα Αγγελική                                                                                    2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                               3.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 
4.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                4.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
6.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
7.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 
8.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                               
9.Χαχούλης Φώτης                                                                                      

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη 
το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα 
εξής: 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε το 2015 Ευρωπαϊκή Οδηγία, σύµφωνα µε την οποία τα 
κράτη µέλη της Ε.Ε. επιτάσσονται να µειώσουν δραστικά την πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη -«πολύ 
λεπτή»- πλαστική σακούλα µιας χρήσης, συσκευασίας και µεταφοράς είτε λαµβάνοντας µέτρα ώστε η 
µέση ετήσια κατανάλωση να µην υπερβαίνει τις 90 πλαστικές σακούλες ανά πολίτη έως τα τέλη του 
2019 και τις 40 έως τα τέλη του 2025, είτε διασφαλίζοντας ότι, από τα τέλη του 2018, αυτές οι 
σακούλες δεν θα δίδονται στους καταναλωτές δωρεάν. 
Οι πλαστικές σακούλες εύκολα µπορούν να ταξιδέψουν προς το θαλάσσιο περιβάλλον, όσο µακριά 
από αυτό και αν απορριφθούν, καθώς, λόγω του µικρού τους βάρους και της ανθεκτικότητάς τους, 
παρασύρονται από τον άνεµο και τη βροχή και µόλις εισέλθουν στη θάλασσα µπορούν να διανύσουν 
µεγάλες αποστάσεις, προκαλώντας µια σειρά από δυσµενείς επιπτώσεις. 
Αποτελούν απειλή για τους θαλάσσιους οργανισµούς, καθώς αυτοί είτε παγιδεύονται σ’ αυτές είτε τις 
καταναλώνουν, µειώνοντας την ικανότητά τους για εύρεση τροφής ή αποφυγή θηρευτών, συχνά, 
προκαλώντας ακόµα και το θάνατο λόγω ασιτίας, ασφυξίας ή πνιγµού. 
Επιπλέον, οι πλαστικές σακούλες δεν παραµένουν ατόφιες στο περιβάλλον, αλλά κατακερµατίζονται 
σε αµέτρητα µικροσκοπικά σωµατίδια (µικροπλαστικά), τα οποία είτε καταλήγουν στα ιζήµατα του 
βυθού είτε αιωρούνται στην υδάτινη στήλη και εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα µέσω των 



 

οργανισµών που τα καταναλώνουν µαζί µε το φυτοπλανγκτόν. Τα µικροπλαστικά αποτελούν ένα 
«τοξικό χάπι» για τους οργανισµούς που τα καταπίνουν, καθώς περιέχουν, από την παραγωγή τους, 
τοξικές ουσίες. 
Ύστερα από το επιτυχηµένο παράδειγµα της Αλοννήσου που είναι το πρώτο νησί που εφάρµοσε το 
πρόγραµµα χωρίς πλαστική σακούλα και κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε να συσταθεί οµάδα 
εργασίας που θα εφαρµόσει το πρόγραµµα «Ψαρά χωρίς πλαστικές σακούλες» 
Στόχος του προγράµµατος είναι η δραστική µείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας µεταφοράς στο 
νησί των Ψαρών, µε απώτερο σκοπό την προστασία του παράκτιου & θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
την περαιτέρω ανάδειξη του νησιού ως εναλλακτικού τουριστικού προορισµού. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (περίπτωσης θ', παρ. 1,άρθρο 58 - ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) ο 
∆ήµαρχος έχει τη δυνατότητα να συνιστά Οµάδες Εργασίας για τη µελέτη και επεξεργασία θεµάτων 
του ∆ήµου, από µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, υπαλλήλους του ∆ήµου, του δηµόσιου τοµέα ή 
ιδιώτες, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους. 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη: 

• Το άρθρο 58, παρ. 1, περίπτωση θ’ του Ν.3852/2010  
• Την Ευρωπαϊκή Οδηγία που επιτάσσει την µείωση της πλαστικής σακούλας 
• Το γεγονός ότι η µείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας θα προστατεύσει το παράκτιο & 

θαλάσσιο περιβάλλον των Ψαρών και θα αναδείξει το νησί ως εναλλακτικό τουριστικό 
προορισµό. 

 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Προτείνει τη σύσταση οµάδας εργασίας που θα εφαρµόσει το πρόγραµµα «Ψαρά χωρίς πλαστική 
σακούλα» που θα αποτελείται από την Πρόεδρο του ∆.Σ κα Κουτσοδόντη Βασιλική, τη δηµοτική 
σύµβουλο κα Βασιλική Ευαγγελία, τη δηµοτική σύµβουλο κα Κουτσοδόντη Αγγελική, την ειδική 
συνεργάτη του ∆ηµάρχου κα Κικιλή Άννα, τον προϊστάµενο του ∆ηµοτικού Σχολείου Ψαρών κ. 
Βασιλόπουλο Αριστείδη, τον καθηγητή του Γυµνασίου κ. Μαναρίδη Μιχάλη, τους µαθητές του 
Γυµνασίου Ψαρών Βρατσάνο Γεώργιο και Γιαννούλη ∆ηµήτριο. 
Η οµάδα εργασίας θα συσταθεί µε απόφαση ∆ηµάρχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 
 
 

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  25/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
 
Ο Πρόεδρος                                                      Ακριβές Απόσπασµα                                      Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                                        Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                    Υπογραφές 
 
 
 
                                                                         Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
 


