
 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                                  Από το Πρακτικό της µε αριθµ  17/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών.                               
            

ΘΕΜΑ: Κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων ∆. Ψαρών σε κατηγορίες 
δυνάµει των διατάξεων του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017) 

Αρ. Απόφασης: 75/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την 19η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη 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. 1308/14-9-
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.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κούτικα Αγγελική                                                                                    3.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
4.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                4.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 
5.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                
6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
7.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                               
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 4o θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών 
την εισήγηση του αρµόδιου υπαλλήλου: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.4479/2017(ΦΕΚ 94/Α/2017), «Τροποποιήσεις του Ν.2725/99-ΦΕΚ 
121/Α/99 και άλλες διατάξεις», οι αθλητικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε 
το είδος, το µέγεθος, τη δυναµικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν. 
Με την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12-07-2017 (Α∆Α: 
6ΩΟ54653Π4-ΙΝΜ) διευκρινιστική εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, σύµφωνα µε την 
οποία το αργότερο έως 29/09/2017 (3 µήνες από την δηµοσίευση του Ν. 4479/2017), οι ∆ήµοι όλης 
της χώρας οφείλουν να ολοκληρώσουν την κατάταξη σε οµάδες όλων των δηµοτικών και κοινοτικών 
αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων τους, µε εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου και Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Με την υπ’ αριθµ. 31948/14-09-2017 εισήγηση της η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Χίου 
εισηγείται την κατάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Ψαρών ως εξής: 

Α/Α ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

(Κοινές Αθλητ. Εγκαταστάσεις) 

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΠΕ∆Ο 5x5 Α2 

Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή 
έως 500 θεατές, σε οικισµούς µε 

ΑΔΑ: 788ΤΩΗΧ-4ΞΥ



 

 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη: 

• το άρθρο 4 του Ν.4479/2017(φεκ 94/Α/2017), «Τροποποιήσεις του Ν.2725/99-ΦΕΚ 121/Α/99-

ΦΕΚ 121/Α/99 και άλλες διατάξεις» 

• την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΤΥ/ΤΠΑΑΕ/273029/15521/1903/387/12-07-2017 (Α∆Α: 

6ΩΟ54653Π4-ΙΝΜ) εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού 

• την υπ’ αριθµ. 31948/14-09-2017 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Χίου 

 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Την κατάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Ψαρών ως εξής: 

 
 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Χίου- 
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας- Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου 
Χίου  
 
                                                                         

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 75/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
 
Ο Πρόεδρος                                         Ακριβές Απόσπασµα                                       Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                           Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές 
 
 
 
                                                          Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
 

ΨΑΡΩΝ πληθυσµό πάνω από 200 κατοίκους, στις 
οποίες διεξάγονται και αγώνες 

2 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΨΑΡΩΝ Α2 

Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή 
έως 500 θεατές, σε οικισµούς µε 
πληθυσµό πάνω από 200 κατοίκους, στις 
οποίες διεξάγονται και αγώνες 

Α/Α ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

(Κοινές Αθλητ. Εγκαταστάσεις) 

1 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΠΕ∆Ο 5x5 

ΨΑΡΩΝ Α2 

Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή 
έως 500 θεατές, σε οικισµούς µε 
πληθυσµό πάνω από 200 κατοίκους, στις 
οποίες διεξάγονται και αγώνες 

2 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΨΑΡΩΝ Α2 

Υπαίθριες εγκαταστάσεις χωρίς θεατές ή 
έως 500 θεατές, σε οικισµούς µε 
πληθυσµό πάνω από 200 κατοίκους, στις 
οποίες διεξάγονται και αγώνες 
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