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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  13/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  73/2016   
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  26η του  μήνα  Σεπτεμβρίου του  έτους 2016 ημέρα  της  εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με
αριθμό Πρωτ.  991/22-9-2016  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε 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 εννέα (9) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος
3) Δημητρέλης Νικόλαος
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Βασιλική Ευαγγελία
7) Μπεναρδής Γεώργιος
8) Κουτσοδόντη Βασιλική
9) Κούτικα Αγγελική

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

εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε
υπόψη  των  μελών  την  με  αρ.  πρωτ,  23205/8-8-2016  επιστολή  της  Δ/νσης  Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού του Δήμου Χίου στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Με την  παρούσα  επιστολή,  θέλουμε  να  σας  ενημερώσουμε  ότι  στην  πρόσκληση της  Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου 2014-2020, για τη
δημιουργία  Κέντρα  Κοινότητας  υπάρχει  ειδική  πρόβλεψη για  την  κάλυψη με  τις  παρεχόμενες
υπηρεσίες της νέας δομής, των μικρότερων όμορων Νησιών. Τα Κέντρα Κοινότητας είναι μία νέα
υπηρεσία που ενημερώνει τους κατοίκους των Δήμων μας για τα προγράμματα και τις δυνατότητες
που υπάρχουν στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της πρόνοιας.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:
"Επίσης  επισημαίνεται  ιδιαίτερα  και  επί  ποινή  αποκλεισμού  ότι  τα  υπό  δημιουργία  Κέντρα
Κοινότητας θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις ανάγκες και των κατοίκων των μικρότερων
νησιών της οικείας περιφερειακής ενότητας όπου αυτό επιβάλλεται γεωγραφικά και να παρέχουν
στοιχεία για τον τρόπο δραστηριοποίησης τους κατά τα ανωτέρω".
Ο Δήμος της Χίου ευρίσκεται στο στάδιο υποβολής πρότασης προς έγκριση για τη δημιουργία
Κέντρου  Κοινότητας  (τεχνικό  δελτίο  πράξης,  έντυπο  υποβολής  πρότασης,  περιγραφή  των
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ΘΕΜΑ: Έγκριση  και  αποδοχή  των παρεχόμενων  υπηρεσιών
του υπό δημιουργία  Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Χίου.

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Χαχούλης Φώτιος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: 6Ι5ΦΩΗΧ-ΔΔΞ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

παρεχόμενων υπηρεσιών κλπ) στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται εκτός των άλλων και τα
εξής:
 ειδική αναφορά για τον τρόπο κάλυψης των μικρότερων νησιών κατά περίπτωση και επίσης

θα πρέπει
 να συνοδεύεται από σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου του δήμου που

δημιουργεί το κέντρο κοινότητας (ότι αναλαμβάνει την σχετική υποχρέωση) και των δήμων
που  ανήκουν  στην  οικεία  περιφερειακή  ενότητα  (ότι  αποδέχονται  την  λήψη  των
προβλεπόμενων υπηρεσιών).

Ύστερα  από  τα  πιο  πάνω  προτείνουμε  την  φυσική  παρουσία  ενός  υπαλλήλου  του  Κέντρου
Κοινότητας  μία  (1)  φορά το  μήνα σε  κάθε  Νησί  και  τη  δημιουργία  υποδομής  για  λειτουργία
τηλεδιασκέψεων όσες φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο
δυνατόν τρόπο οι κάτοικοι που αντιμετωπίζουν οικονομικά ή άλλης φύσεως προβλήματα».

Σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 76 του   N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α'), οι δημοτικές
και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις
αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη
συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Οι  αρμοδιότητες  των  Δήμων  και  Κοινοτήτων  αφορούν  μεταξύ  άλλων  στους  τομείς
Απασχόλησης,  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται
μπορούν να ασκηθούν προς όφελος α. ολόκληρης ή τμήματος της εδαφικής τους περιφέρειας, β.
όλων ή μέρους των κατοίκων της περιφέρειάς τους. γ. σε διαδημοτικό επίπεδο μέσω σχετικών
συμβάσεων ή διαδημοτικής συνεργασίας.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την ανωτέρω εισήγηση.
 Την  με  αρ.πρωτ,  23205/8-8-2016  επιστολή  της  Δ/νσης  Κοινωνικής  Προστασίας,

Παιδείας, Πολιτισμού του Δήμου Χίου.
 Τα άρθρα 75 και 76 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α'). 
 Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α').

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  και  αποδέχεται  τη  λήψη  των  προβλεπόμενων  υπηρεσιών  του  υπό  δημιουργία
Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Χίου.

2. Αποδέχεται  την  πρόταση  για  την  παροχή  υπηρεσιών  του  υπό  δημιουργία  Κέντρου
Κοινότητας του Δήμου Χίου, οι οποίες αφορούν στη φυσική παρουσία ενός υπαλλήλου του
Κέντρου Κοινότητας μία (1) φορά το μήνα σε κάθε Νησί και στη δημιουργία υποδομής για
λειτουργία τηλεδιασκέψεων όσες φορές αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε να εξυπηρετούνται με
τον καλύτερο δυνατόν τρόπο οι κάτοικοι που αντιμετωπίζουν οικονομικά ή άλλης φύσεως
προβλήματα.  

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  73/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718
ΑΔΑ: 6Ι5ΦΩΗΧ-ΔΔΞ
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