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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ Η Μ Ο Σ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 02/2020
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.
ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ
του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και του Φορέα Τουρισμού Χίου
Αρ. Απόφασης: 7/2020
Στα Ψαρά σήμερα την 21η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020 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.
77/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α').
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση έντεκα (11) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βασιλική Ευαγγελία
2) Δημητρέλη Μαργαρίτα
3) Καραγιώργη Μαρκέλλα
4) Καραγιώργης Ανδρέας του Μάρκου
5) Καραγιώργης Ανδρέας του Νικολάου
6) Κούτικα Αγγελική
7) Μπεναρδής Γεώργιος
8) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
9) Παπαμιχάλης Ιωάννης
10) Φρατζέσκου Σοφία
11) Χατζησκουλίδης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ζαννή Μαρουσώ
2) Κουτσοδόντη Βασιλική
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα).

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 ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των
μελών τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 Ι εδάφ. α του Ν. 3463/2006, οι αρμοδιότητες των Δήμων και
Κοινοτήτων αφορούν, μεταξύ άλλων στον τομέα Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως η
περίπτωση: «8. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική
ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η
δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.»
Επίσης, στις αρμοδιότητες των δήμων ανήκει η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και η
εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των
πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με
τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και
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θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής
κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
Ειδικά όσον αφορά στον τομέα του πολιτισμού, απονέμεται στους Ο.Τ.Α. η αρμοδιότητα εφαρμογής
πολιτικών, που σκοπό έχουν την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού. Η ανάδειξη δε του πολιτισμού σε
τοπικό επίπεδο μπορεί να υλοποιηθεί, πλην άλλων, με την τουριστική προβολή της περιοχής.
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών το σχέδιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρωικής
Νήσου Ψαρών και του Φορέα Τουρισμού Χίου.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 75 Ι εδάφ. α του Ν. 3463/2006
 το σχέδιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και του Φορέα
Τουρισμού Χίου
 Tο άρθρο 65 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει τη σύναψη και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου
Ψαρών και του Φορέα Τουρισμού Χίου όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας.
2) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Βρατσάνο Κωνσταντίνο για την υπογραφή του καθώς και για όλες τις
περαιτέρω ενέργειες

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2020
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Η.Ν. Ψαρών

Τα Μέλη
Υπογραφές

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ
&
ΦΟΡΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΙΟΥ

Ιανουάριος 2020

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΜΕΤΑΞΥ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ
&
ΦΟΡΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΙΟΥ

Στη Χίο σήμερα ……/……../2020 μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών
νόμιμα
εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Βρατσάνο και του Φορέα Τουρισμού Χίου
νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αυγουστή Νεαμονίτη,
αποφασίσθηκε και υπογράφηκε το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας.
Στα πλαίσια του παρόντος Μνημονίου, ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών και ο Φορέας Τουρισμού Χίου
δεσμεύονται να συνεργασθούν με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν
στην υποστήριξη της διαδικασίας χάραξης στρατηγικής της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης. Οι δράσεις
αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:







Προώθηση μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Χίου και
των Ψαρών με σκοπό την ανάδειξη τους ως υψηλού επιπέδου ποιοτικού τουριστικού
προορισμού.
Την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς και την βελτίωση των προσφερόμενων
υπηρεσιών.
Οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή της περιοχής μας στην ευρύτερη τουριστική αγορά
εσωτερικού και εξωτερικού.
Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη του τουρισμού, με βάση τις αρχές της αειφορίας και τον
σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και την παράδοση της Χίου και των Ψαρών.



Συνεργασία με άλλους φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) με στόχο την «εξυπηρέτηση» των
σκοπών της στρατηγικής της τουριστικής ανάπτυξης.



Συνδιοργάνωση εκθέσεων, ενημερωτικών ημερίδων, φεστιβάλ και εκδηλώσεων με σκοπό την
προβολή του προορισμού «Χίος».



Υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων & την εκπόνηση μελετών.



Σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης.



Συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία στοιχείων που συνθέτουν/επηρεάζουν την «εικόνα» του
τοπικού τουριστικού προϊόντος.
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Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών και ο Φορέας Τουρισμού Χίου συμφωνούν ότι για την
επιτυχία όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων απαιτείται συναντίληψη και αμοιβαίος συντονισμός και
συνεργασία.
Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών και ο Φορέας Τουρισμού Χίου αναλαμβάνουν με το παρόν την
υποχρέωση να ενημερώνουν αμφότεροι εγκαίρως για το σχεδιασμό οποιασδήποτε από τις παραπάνω
δραστηριότητες , όταν αυτές αφορούν τον κλάδο του τουρισμού και σχετίζονται άμεσα με το
αντικείμενο δραστηριότητας του Φορέα.
Για την καλύτερη οργάνωση των κοινών δραστηριοτήτων, ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών και ο
Φορέας Τουρισμού θα ορίζουν κατά περίπτωση τους εκπροσώπους τους.

Το παρόν Μνημόνιο υπογράφηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από
ένα.

Για το
Δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών
Ο Δήμαρχος
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Για το
Φορέα Τουρισμού Χίου
Ο Πρόεδρος
Αυγουστής Νεαμονίτης
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