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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αριθµ 1/2018
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών.
ΘΕΜΑ: Ένταξη προγράµµατος HOPEGENESIS υπό την αιγίδα του
∆ήµου Ψαρών
Αρ. Απόφασης: 8/2018
Στα Ψαρά σήµερα την 12η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας
Παρασκευή και ώρα 18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ψαρών, ύστερα από την µε
αριθµό πρωτ. 51/08-1-2018 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 δέκα (10) και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Βασιλική Ευαγγελία
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος
3.Κούτικα Αγγελική
4.Κουτσοδόντη Αγγελική
5.Κουτσοδόντη Βασιλική
6.Μπεναρδής Γεώργιος
7.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
8.Παπαµιχάλης Ιωάννης
9.Χατζησκουλίδης Χρήστος
10.Χαχούλης Φώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βασιλικής Ιωάννης
2.Βρατσάνος Μάρκος
3.Κουτσοδόντη Καλλιόπη
(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 πρότεινε να
συζητηθεί και το εξής εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα:
1. Έγκριση µετακίνησης ∆ηµάρχου
Ο ∆ήµαρχος θα πρέπει να µεταβεί στη Χίο, τη ∆ευτέρα 15/01/2018, κατόπιν κλήσης για κατάθεση του
στο Λιµεναρχείο Χίου. Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι σύµφωνα µε την παρ. 1 του αρ. 140
του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.) πρέπει να προηγηθεί της µετακίνησης αυτής για υπηρεσιακούς λόγους, η
έγκρισή της από το δηµοτικό συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον του ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος και αποδέχεται την πρόταση
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούµενη το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
Στην υπ΄ αριθµ. HG A 012/2017/23-10-2017 επιστολή της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας
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«HOPEGENESIS» µεταξύ άλλων αναφέρεται:
“Έχοντας την έµπρακτη υποστήριξή σας και τη θερµή υποδοχή του προγράµµατός µας από τα πρώτα
µας βήµατα, µε ιδιαίτερη χαρά θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τα αποτελέσµατα του έργου της
HOPEgenesis έπειτα από ενάµιση χρόνο ενεργούς παρουσίας µας και να σας παρακαλέσουµε να
εξετάσετε την πιθανότητα να τεθεί η δράση µας υπό την αιγίδα του δήµου σας.
Όπως ήδη γνωρίζετε, το όραµα της HOPEgenesis είναι η ανατροπή του κλίµατος υπογεννητικότητας
της χώρας µας ενώ, ο βασικός της στόχος είναι η υποστήριξη των γυναικών που είναι µόνιµοι
κάτοικοι ακριτικών νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών της Ελλάδας να ταξιδεύουν στην Αθήνα
κατά τη διάρκεια της κύησης, να παρακολουθούνται από οµάδα µαιευτήρων – γυναικολόγων και να
γεννούν δωρεάν.
Από το Μάιο του 2016 µέχρι και σήµερα έχουµε εντάξει στο πρόγραµµά µας 27 ακριτικά νησιά της
Ελλάδας, όπου έχουν γεννηθεί 13 παιδιά ενώ, επιπλέον 13 νέες έγκυες πρόκειται να γεννήσουν στους
επόµενους µήνες.
Η προσπάθεια για διεύρυνση του προγράµµατός µας σε περισσότερες ακριτικές περιοχές της χώρας
µας, που το έχουν ανάγκη, συνεχίζεται µε τη δική σας αρωγή και υποστήριξη να µας δίνει δύναµη και
έµπνευση.
Η αιγίδα του ∆ήµου σας θα προσδώσει στη HOPEgenesis το κύρος που χρειάζεται ο οργανισµός µας
στα επόµενα βήµατα της εξάπλωσης του έργου του και της εκπλήρωσης του στόχου του.
Επισηµαίνουµε ότι η ευγενική παραχώρηση της αιγίδας του ∆ήµου σας δεν συνεπάγεται καµία
οικονοµική υποχρέωση προς την HOPEgenesis….”
Το ∆.Σ. κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και:
• την 012/2017/23-10-2017 επιστολή της αστικής µη κερδοσκοπικής
«HOPEGENESIS»
• το άρθρο 93 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ)
• το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010)

εταιρείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Θέτει υπό την αιγίδα του ∆ήµου Ψαρών το πρόγραµµα της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας
«HOPEgenesis», η οποία έχει στόχο την υποστήριξη των γυναικών που είναι µόνιµοι κάτοικοι
ακριτικών νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών της Ελλάδας, να ταξιδεύουν στην Αθήνα κατά τη
διάρκεια της κύησης, να παρακολουθούνται από οµάδα µαιευτήρων – γυναικολόγων και να γεννούν
δωρεάν, χωρίς καµία επιβάρυνση του δήµου.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό

8/2018

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος
Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασµα
Ο ∆ήµαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Τα Μέλη
Υπογραφές

