
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  6/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
                                                 

ΘΕΜΑ :Έκφραση σύµφωνης γνώµης για τη συνέχιση του προγράµµατος 
«Αθλητικά Μονοπάτια» από την εταιρεία ‘Αναγέννηση και Πρόοδος’  

Αρ. Απόφασης: 28/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την  3η του µήνα Απριλίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 
18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 347/30-3-2017 
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 οκτώ (8) 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.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                3.Κούτικα Αγγελική                                                                                
4.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                4.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                5.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 
6.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
7.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                          
8.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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών 
την κάτωθι επιστολή στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
“Αξιότιµοι ∆ήµαρχοι, 
στα πλαίσια της συνεργασίας µας και της παρουσίας µας από το 2015 στα νησιά της άγονης γραµµής, 
αρχικά θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την αγάπη που δείξατε στο πρόγραµµα µας µε τίτλο 
«Αθλητικά Μονοπάτια». Επίσης θα θέλαµε να σας γνωστοποιήσουµε τον σχεδιασµό που 
προγραµµατίζουµε για τα επόµενα 2 χρόνια µε πιθανή έναρξη τον Σεπτέµβριο του 2017. 
Η εφαρµογή προγραµµάτων µε µεγαλύτερη διάρκεια τα οποία αναπτύσσουν τη αθλητική κουλτούρα, 
τη δηµιουργική ενασχόληση των µαθητών στον ελεύθερο χρόνο και τη βελτίωση των ψυχοκινητικών 
τους ικανοτήτων είναι όραµα και στόχος για την οµάδα µας. 
Η διετής εφαρµογή του προγράµµατος από την «Αναγέννηση και Πρόοδος» θα βάλει τις βάσεις για 
την επαρκή και συνεπή συνέχεια τουλάχιστον για µια διετία ακόµα από τον δικό σας φορέα. 
Προσπάθεια δική µας σε συνεργασία µαζί σας είναι να σκεφτούµε, να σχεδιάσουµε και να 
προτείνουµε ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα αθλητισµού, το οποίο θα καταθέσουµε προς το Ίδρυµα 
Σταύρος Νιάρχος, µε φορέα υλοποίησης την «Αναγέννηση και Πρόοδος». Στη συνέχεια και εφόσον 
εγκριθεί θα ξεκινήσουµε όλες τις εργασίες και προετοιµασίες για να υλοποιηθεί το πρόγραµµα µας. 
Είναι πολύ αισιόδοξο που στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις µαζί σας, δείξατε όλοι ενδιαφέρον και διάθεση 
να συµµετέχετε στον σχεδιασµό µε γνώµονα το καλό των παιδιών και του τόπου σας. 

ΑΔΑ: ΩΓΣΕΩΗΧ-Ν9Ν



 

Για όλα τα προαναφερόµενα εφόσον συµφωνείτε, παρακαλούµε να µας δηλώσετε το ενδιαφέρον σας 
για τη συνέχιση του προγράµµατος που προϋποθέτει τη δική σας συµβολή για τα δύο από τα τέσσερα 
χρόνια της υλοποίησης του. 
Επίσης περιµένουµε τις σκέψεις και τις προτάσεις σας. . (…)». 
Συνεπώς για την συνέχιση του προγράµµατος «Αθλητικά Μονοπάτια» στο νησί µας – που θα 
διοργανωθεί από την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος»– απαιτείται η 
σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η δέσµευσή του για τη συµβολή του ∆ήµου Ψαρών 
για τα δύο από τα συνολικά τέσσερα χρόνια υλοποίησης του προγράµµατος, µε προοπτική τη µόνιµη 
διεξαγωγή του στο νησί µας. 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη: 
- το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010  
- το άρθρο 75 του Ν 3463/2006 
- την ανωτέρω επιστολή   
 
      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του συνόλου των µελών του ∆.Σ. για τη συνέχιση του προγράµµατος 
«Αθλητικά Μονοπάτια», που θα διοργανωθεί από την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία «Αναγέννηση 
& Πρόοδος» και δεσµεύεται για τη συµβολή του ∆ήµου Ψαρών για τα δύο από τα τέσσερα χρόνια της 
υλοποίησής του, µε προοπτική τη µόνιµη διεξαγωγή του προγράµµατος στα Ψαρά. 
 
                               

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό     28/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
 
Ο Πρόεδρος                                                      Ακριβές Απόσπασµα                                    Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                                        Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                    Υπογραφές 
 
 
 
                                                                         Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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