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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της µε αριθµ  03/2019 

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Η.Ν. Ψαρών. 
 
 
 

Αρ. Απόφασης: 28/2019 
Στα Ψαρά σήµερα την 4η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019 ηµέρα της εβδοµάδας 

∆ευτέρα και ώρα 18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Η.Ν. Ψαρών, ύστερα από την 
µε αριθµό πρωτ. 162/30-1-2019 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 επτά (7) και ονοµαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Κουτσοδόντη Αγγελική 
2) Κούτικα Αγγελική 
3) Παπαµιχάλης Ιωάννης 
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη 
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος 
6) Μπεναρδής Γεώργιος 
7) Κουτσοδόντη Βασιλική 

 
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 
συζητηθούν και τα εξής εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα: 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισµός ενεργειών µετά την έκδοση της Απόφασης Υπ. 
Οικονοµικών οικ. 2/6748/∆ΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος Β’) «Καθορισµός 
λειτουργίας τραπεζικών λογαριασµών και ταµειακός προγραµµατισµός, των φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει» 

2. Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηµατοδότησης του έργου «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων ∆ήµου Ψαρών» στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» µε Κωδικό πρόσκλησης 
ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3450) στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του 
περιβάλλοντος και των πόρων και µετάβαση σε µια οικονοµία φιλική στο περιβάλλον, µε 
επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής» µε τίτλο: 
«∆ράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων 
(ΟΧΕ)»- Έγκριση σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Ψαρών και του ∆ήµου 
Χίου 

3. Έγκριση σύµβασης διαδηµοτικής συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και του 
∆ήµου Χίου για τη διοικητική υποστήριξη του ∆ήµου Η.Ν. Ψαρών στον τοµέα των τεχνικών 
υπηρεσιών 

 

          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Βρατσάνος Μάρκος 
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 
3) ∆ηµητρέλης Νικόλαος 
4) Βασιλική Ευαγγελία 
5) Βασιλικής Ιωάννης 
6) Τσαπής Μάρκος 

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα). 

ΘΕΜΑ: Περί αποδοχής του αιτήµατος αδελφοποίησης του ∆ήµου 
Ηρωικής Νήσου Κάσου µε το ∆ήµο Ηρωικής Νήσου Ψαρών 
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Το κατεπείγον του 1ου θέµατος έγκειται στο γεγονός της καταληκτικής ηµεροµηνίας που θέτει η 
εκδοθείσα απόφαση Υπ. Οικονοµικών οικ. 2/6748/∆ΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος 
Β’) και αφορά στο υποχρεωτικό άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών ταµειακής διαχείρισης φορέων 
γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ηµερών από τη δηµοσίευση της ανωτέρω 
απόφασης (δηλ. εντός 30 ηµερών από την 24.01.2019). 
Το κατεπείγον του 2ου θέµατος έγκειται στο γεγονός της άµεσης ανάγκης δροµολόγησης των 
διαδικασιών που απαιτούνται (συγκέντρωση δικαιολογητικών, δηµιουργία φακέλου κλπ) για την 
έγκαιρη (έως 1/3/2019) υποβολή πρότασης ένταξης και χρηµατοδότησης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» µε 
Κωδικό πρόσκλησης ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3450) καθώς έχει οριστεί καταληκτική 
ηµεροµηνία η 1η Μαρτίου 2019. 
Το κατεπείγον του 3ου θέµατος έγκειται στο γεγονός της άµεσης ανάγκης σύναψης σύµβασης 
διαδηµοτικής συνεργασίας µε το ∆ήµο Χίου προκειµένω να εκτελεστεί οµαλά το τεχνικό πρόγραµµα 
και να υλοποιηθούν τα έργα, µελέτες προµήθειες και υπηρεσίες του δήµου για τα έτη 2019 & 2020. 
Το ∆.Σ. λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το κατεπείγον των ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων και αποδέχεται την πρόταση 
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων. 
 
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούµενη το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. 
∆ήµαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: 
 

Ο ∆ήµος Ηρωικής Νήσου Κάσου µε το υπ’ αρ. πρωτ. 331/25-1-2019 έγγραφο του µας διαβιβάζει την 
υπ’ αριθµόν 5/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίζεται η αποστολή του 
αιτήµατος αδελφοποίησης του ∆ήµου Ηρωικής Νήσου Κάσου µε τον ∆ήµο Ηρωικής Νήσου Ψαρών.  
Στο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης αναφέρονται τα εξής: 
«Σύμφωνα με το ΦΕΚ 208/11.12.2018 Τεύχος Α΄, οι νήσοι Κάσος και Ψαρά ονομάζονται οι μοναδικές 

«Ηρωικές Νήσοι» της Ελλάδας.  

Η αυτοθυσία και ο ηρωισμός των δύο αυτών ηρωικών νήσων αποτυπώθηκαν με τον πιο έκδηλο τρόπο, 

αυτό του ολοκαυτώματος των δύο νήσων κατά τον κοινό απελευθερωτικό αγώνα του 1821, με διαφορά 

δεκαπέντε ημερών μεταξύ των δύο ολοκαυτωμάτων .  

Η ηρωική νήσος Ψαρών και η ηρωική νήσος Κάσος είναι δύο δήμοι που φέρουν το βάρος της Ελληνικής 

Ιστορίας και πρόσφεραν την ίδια την ύπαρξή τους στον ιερό αγώνα για την ελευθερία κατά την Ελληνική 

Επανάσταση.  

Μας ενώνει η περηφάνια για τους ηρωικούς μας προγόνους και η αιματοβαμμένη ενστάλαξη της 

πεποίθησης ότι το πρώτιστο αγαθό για τον άνθρωπο είναι η ελευθερία.  

Η «αδελφοποίηση» των δύο ολοκαυτωμένων νήσων, είναι η συμβολική συνένωση δύο ξεχωριστών σε 

ηρωισμό στιγμών της Ελληνικής Ιστορίας και η επιβεβαίωση του διαχρονικού πόθου του ελληνικού λαού 

να παραμείνει ελεύθερος και υπερήφανος.  

Σε δύσκολη συγκυρία, όπως η σημερινή, η αδελφοποίηση των δήμων μας στέλνει ένα μήνυμα, με 

αποδέκτες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σχετικά με τις δυνάμεις και τις αντοχές του 

Έθνους, με την ομοψυχία και την αποφασιστικότητά του, όταν διακυβεύεται η ελεύθερη υπόστασή του.  

Έχουμε το προνόμιο, αλλά και τη βαριά κληρονομιά να είμαστε απόγονοι ηρώων, να ζούμε σε τόπους που 

ποτίστηκαν με αίμα, που καταστράφηκαν για να μην ζήσουν δούλοι, και τελικά αναγεννήθηκαν από τις 

στάχτες τους.  

Η 22η Ιουνίου για τα Ψαρά και η 7η Ιουνίου για την Κάσο είναι ημέρες μνήμης και δόξας κοινής, κι αυτό 

οφείλουμε να το αναδείξουμε.  

Δεν είναι, όμως, μόνο οι ηρωικές στιγμές που μας ενώνουν αλλά και οι απαρχές της ύπαρξης μας που 

έρχονται από τη θάλασσα. Γιατί τα Ψαρά, όπως και η Κάσος γεννήθηκαν από τη θάλασσα και 

μεγάλωσαν με τη ναυτοσύνη των ανθρώπων τους  

Σήμερα, με τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα θα χρειαστούμε σχεδόν δύο ημέρες 

για να φθάσουμε ο ένας στον τόπο του άλλου, οι ψυχές μας όμως παραμένουν πάντοτε ενωμένες και 

πάλλονται για τα ίδια ιδανικά,  

Γι’ αυτό,  
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Η Πρόεδρος 
 

Υπογραφή 

Τα Μέλη 
 

Υπογραφές 

Και μπορούν και πρέπει  

οι ηρωικές νήσοι να νιώσουν αδελφωμένες, στο όνομα της κοινής Πίστης, της κοινής Ιστορίας και των 

θυσιών τους για τον ίδιο σκοπό!» 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 220 παρ. 5 του Ν.3463/06, «∆ήµος ή Κοινότητα µπορεί να προβαίνει σε πράξεις 
αδελφοποιήσεων και δηµιουργίας δικτύων πόλεων µε άλλους ∆ήµους ή Κοινότητες της Χώρας στο 
πλαίσιο ειδικότερων  συνεργασιών που έχουν ως στόχο τη µεταξύ τους προαγωγή των οικονοµικών, 
πολιτιστικών,  µορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών  καθορίζονται τα θέµατα 
διαχείρισης των σχετικών δαπανών».  
 

Ο ∆ήµος έχει προχωρήσει ήδη σε επαφές µε την αντίστοιχη δηµοτική αρχή της πόλης ………….. 

(αναφέρεται η πόλη και η χώρα), η οποία  έχει εκδήλωση το ενδιαφέρον για αδελφοποίηση µε την 

πόλη µας.  Η αδελφοποίηση αυτή πιστεύω ότι θα έχει πολύπλευρα οφέλη και πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσµατα για το ∆ήµο µας  διότι …………………….. (αναφέρονται οι λόγοι που οδηγούν στην 

απόφαση αυτή).   

 
Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση καθώς και: 

• το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06 

• το άρθρο 75 και 220 του Ν.3463/06 

• την υπ’ αριθµόν 5/2019 απόφαση ∆Σ του ∆ήµου Ηρωικής Νήσου Κάσου 

• την παραπάνω εισήγηση  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει την πρόθεση  αδελφοποίησης µε την πόλη ……………….., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 220 του ∆ΚΚ.  

 
2. Η αδελφοποίηση κρίνεται σκόπιµη για τους κάτωθι λόγους:  
Α. Οι τοµείς της συνεργασίας µε τον ανωτέρω δήµο αφορούν τον ....... (πχ τουρισµό). Από τη 
συνεργασία αυτή θα προκύψουν πολλαπλά θετικά οφέλη για την τοπική οικονοµία και τον 
τουρισµό και συγκεκριµένα .............. (αναφέρατε τα οφέλη)  

Β. Τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος είναι τα εξής: ................  

Γ. Οι προβλεπόµενες δαπάνες είναι οι εξής:  

(αναφέρατε τις δαπάνες όπως µετακινήσεις, διαµονή, εκδηλώσεις κλπ)  

3. Ο ∆ήµος .....  (αναφέρατε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια µε στοιχεία για τον αντίστοιχο οργανισµό 
µε τον οποίο υπάρχει η βούληση συνεργασίας, αδελφοποίηση κλπ)  

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  28/2019 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
  

Ακριβές Απόσπασµα 
Ο ∆ήµαρχος Η.Ν. Ψαρών 

 
 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 


