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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  05/2019

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 43/2019
Στα Ψαρά σήμερα την 9η του μήνα Απριλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη

και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Η.Ν.  Ψαρών,  ύστερα  από  την  με
αριθμό  πρωτ.  565/5-4-2019  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).

Διαπιστώθηκε 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) Δημητρέλης Νικόλαος
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να
συζητηθούν και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και
της  Ε.Ε.Τ.Α.Α  για  την  εκπόνηση της  μελέτης  «Μελέτη  Κατασκευής  Νέου  Ιατρείου  Δήμου
Ψαρών»

Το κατεπείγον του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη
επίσπευσης  και  ολοκλήρωσης  των  διαδικασιών  ανάθεσης  εκπόνησης  της  μελέτης  με  τίτλο
«Κατασκευή Νέου Ιατρείου Δήμου Ψαρών» αφενός μεν διότι η εν λόγω μελέτη έχει ενταχθεί στο
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Τ.Π.&Δ.,  αφετέρου δε η ανέγερση νέου ιατρείου στο νησί θα
αποτελέσει έργο υποδομής και είναι υψίστης σημασίας λόγω της σημαντικότητας του τομέα της
πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς 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.

Σελίδα 1 από 2

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

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη συμμετοχή του Δήμου Η.Ν. Ψαρών στο
πρόγραμμα «ΑΘΛΗΤΙΚA ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 2019»

ΑΔΑ: ΨΔ7ΝΩΗΧ-ΠΓΝ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο  ο  οποίος  έθεσε  υπόψη  την  με  αρ.  πρωτ.  2900/27-3-2019  επιστολή  της  αστικής  µη
κερδοσκοπικής εταιρίας «Αναγέννηση & Πρόοδος» στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  θετική  ανταπόκριση  των  παιδιών  και  των  γονέων  που  συμμετείχαν  στο
πρόγραμμα «Αθλητικά Μονοπάτια» τα προηγούμενα χρόνια, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε µε ότι
το νησί σας επιλέχθηκε και φέτος να συμπεριληφθεί στο νέο µας πρόγραμμα «Αθλητικά Μονοπάτια,
Καλοκαίρι 2019», που, διοργανώνεται από το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence, µε
αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και διεξάγεται υπό την επιστημονική
επίβλεψη της Α’ Ορθοπεδικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, µε
υλοποίηση  από  την  αστική  µη  κερδοσκοπική  εταιρία  «Αναγέννηση  &  Πρόοδος».  Για  την
ολοκλήρωση της διαδικασίας,  θα πρέπει  να υπάρξει  θετική σχετική απόφαση του Δημοτικού σας
Συμβουλίου.
Σημαντική βοήθεια εκ μέρους σας θα ήταν:
-  Η  εξασφάλιση  από  την  τοπική  Λιμενική  αρχή,  έγκρισης  χρήσης  οριοθετημένου  τμήματος
επιλεγμένης παραλίας για το διάστημα των 3 εβδομάδων που θα πραγματοποιηθεί η εκμάθηση της
ασφαλούς κολύμβησης.
Επίσης για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία σας σε
πρακτικά ζητήματα, όπως:
-η διαμονή των γυμναστών ( υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλου καταλύματος)
-η μεταφορά προσωπικού και συμμετεχόντων από και προς τους χώρους διεξαγωγής των αθλημάτων
(εφόσον απαιτείται)
-η διευκόλυνση του υπεύθυνου γυμναστή/ριας στην τακτοποίηση των χώρων άσκησης, στην παραλαβή
και  αποθήκευση  του  αθλητικού  εξοπλισμού  καθώς  και  στην  τοποθέτηση  εντός  θαλάσσης,  της
οριοθέτησης του χώρου εκμάθησης κολύμβησης.
Επιπλέον,  η  έγκαιρη  παροχή  κάθε  διευκόλυνσης  στους  ενδιαφερόμενους  να  συμμετάσχουν  στο
πρόγραμμα και η ομαδική αποστολή: (ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά) των συμπληρωμένων αιτήσεων
συμμετοχής, θα βοηθούσε στην ταχύτερη και καλύτερη οργάνωση της προσπάθειάς µας…..» 
Στην  ανωτέρω  επιστολή  ορίζεται  ότι  το  πρόγραμμα  «ΑΘΛΗΤΙΚA  ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ  2019»  θα
ξεκινήσει την 1η Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιουλίου του 2019.
Συνεπώς για την υλοποίηση του προγράμματος «ΑΘΛΗΤΙΚA ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 2019» στο νησί μας
– που διοργανώνεται από το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence, µε αποκλειστική
δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και διεξάγεται υπό την επιστημονική επίβλεψη της
Α’  Ορθοπεδικής  Κλινικής  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  µε
υλοποίηση από την αστική µη κερδοσκοπική εταιρία «Αναγέννηση & Πρόοδος» – απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη
 την  με  αρ.  πρωτ.  2900/27-3-2019  επιστολή  της  αστικής  µη  κερδοσκοπικής  εταιρίας

«Αναγέννηση & Πρόοδος»
 το άρθρο 75 Ι περίπτωση στ (Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων)

του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας 
 το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση του προγράμματος «ΑΘΛΗΤΙΚA
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 2019» που διοργανώνεται από το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence,
µε  αποκλειστική  δωρεά  από  το  Ίδρυμα  Σταύρος  Νιάρχος  (ΙΣΝ),  και  διεξάγεται  υπό  την
επιστημονική  επίβλεψη  της  Α’  Ορθοπεδικής  Κλινικής  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, µε υλοποίηση από την αστική µη κερδοσκοπική εταιρία «Αναγέννηση &
Πρόοδος».

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  43/2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Σελίδα 2 από 2

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Η.Ν. Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: ΨΔ7ΝΩΗΧ-ΠΓΝ
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