
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                                   Από το Πρακτικό της µε αριθµ 7/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
                                                  

ΘΕΜΑ: Συµµετοχή του ∆ήµου Ψαρών στο ∆ίκτυο Νήσων Ενάλιων ∆ιαδροµών 

Αρ. Απόφασης: 32/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την 24η του µήνα Απριλίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και 
ώρα  20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 430/20-4-2017 
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 έντεκα (11) 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.Κούτικα Αγγελική                                                                                    
4.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                
5.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                
6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
7.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                            
8.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
9.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 
10.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                              
11.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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα 
εξής: 
Πρόκειται να συσταθεί ∆ίκτυο Νήσων για την ανάδειξη, προβολή και προστασία των ενάλιων 
τουριστικών διαδροµών τους, µε την επωνυµία «∆ΙΚΤΥΟ ΝΗΣΩΝ ΕΝΑΛΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ» και 
µε διακριτικό τίτλο «Ενάλιον». Το «∆ίκτυο Νήσων Ενάλιων ∆ιαδροµών» θα είναι Αστική Εταιρεία 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε έδρα στην Αθήνα. Αρχικά θα αριθµεί 9 ∆ήµους-Μέλη. 

Σκοποί του ∆ικτύου είναι: 
• Η προστασία, αξιοποίηση και εκµετάλλευση των ενάλιων τουριστικών διαδροµών του 

∆ικτύου των Νήσων. 
• Η ανάδειξη, προβολή και προστασία των ενάλιων τουριστικών διαδροµών και του 

περιβάλλοντός τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
• Η έρευνα – εκπαίδευση πολιτών και Φορέων για την αειφόρο διαχείριση των ενάλιων 

τουριστικών διαδροµών της εκάστοτε Νήσου.  
Στόχοι του ∆ικτύου είναι οι εξής δράσεις:  

➢ Η εξέταση και η ενηµέρωση των µελών του ∆ικτύου σχετικά µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο και 
την εφαρµογή του, αλλά και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ανάδειξη 
και την τουριστική χρήση των καταδυτικών περιοχών. 
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➢ Η προσέλκυση επενδύσεων από την εγχώρια και τη διεθνή αγορά. 

➢ Η προσέλκυση τουρισµού. 

➢ Η υποστήριξη και η ενηµέρωση των µελών του ∆ικτύου για τις απαραίτητες ενέργειες σε 
τεχνικό επίπεδο για αδειοδότηση και λειτουργία χώρων εναλίας εκµετάλλευσης. 

➢ Αναζήτηση χρηµατοδοτικών εργαλείων για ανάπτυξη των προτάσεων των µελών του. 

➢ Η ανάδειξη, προβολή και προστασία των ενάλιων τουριστικών διαδροµών και του 
περιβάλλοντός τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

➢ Η διενέργεια ηµερίδων, συνεδρίων, επιστηµονικών συναντήσεων που αφορούν την αειφόρο 
διαχείριση των ενάλιων τουριστικών διαδροµών του ∆ικτύου και του περιβάλλοντός τους. 

Οι πόροι του ∆ικτύου θα προέρχονται από: 
• Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς 

(κατά κύριο λόγο την Ευρωπαϊκή Ένωση) και διεθνείς,  
• Χορηγίες και δωρεές φυσικών ή νοµικών προσώπων, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,  
• Εισφορές των τακτικών µελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ. 
• Έσοδα από διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγµατοποιεί το ∆ίκτυο για την 

επιδίωξη του σκοπού του,  
• Έσοδα από υπηρεσίες παρεχόµενες σε τρίτους,  
• Συνδροµές και άλλες εισφορές των υποστηρικτών και φίλων του ∆ικτύου, καθώς και από άλλα 

περιουσιακά δικαιώµατα και στοιχεία που αποκτά το ∆ίκτυο και από την διαχείρισή τους, 
• Άλλες µορφές χρηµατοδότησης (συµµετοχική χρηµατοδότηση κ.λ.π.) 

Ο ρόλος του ∆ικτύου είναι συντονιστικός και τα µέλη του διατηρούν την αυτονοµία τους ως φορείς 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη: 

➢ το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010  

➢ το άρθρο 75 του Ν 3463/2006 

➢ τα οφέλη που θα προκύψουν για το δήµο  
 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    
                                    

A) Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Ψαρών στο ∆ίκτυο Νήσων Ενάλιων ∆ιαδροµών 
B) Ορίζει το ∆ήµαρχο, Κωνσταντίνο Βρατσάνο, ως εκπρόσωπο του ∆ήµου στη Γενική Συνέλευση του 
∆ικτύου Νήσων  Ενάλιων ∆ιαδροµών, µε αναπληρωτή τον Μπεναρδή Γεώργιο, δηµοτικό σύµβουλο. 
 

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  32/2017 
 
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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