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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  13/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  76/2016   
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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε
υπόψη  των  μελών  την  υπ’  αρ.πρωτ.  1493/29-7-2016  επιστολή  –  πρόταση  προσφοράς
εθελοντικού  καθαρισμού  μονοπατιών  στα  Ψαρά  του  Ελληνικού  Πολιτιστικού  Ορειβατικού
Συλλόγου Φυλής:
«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
1. Ο  Σύλλογός  μας  είναι  αθλητικό,  πολιτιστικό  Σωματείο  και  αναγνωρισμένη  εθελοντική

οργάνωση (Α.Μ.:  47/2008 της Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη).  Στα πλαίσια των εθελοντικών του σκοπών, προσφέρει κάθε καλοκαίρι εθελοντικό
καθαρισμό μονοπατιών σε ελληνικά νησιά σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, έχουν πραγματοποιηθεί από το 2006 έως
σήμερα επιτυχημένοι εθελοντικοί καθαρισμοί στα νησιά: Αμοργός, Χάλκη, Νίσυρος, Βόρεια
Τήνος,  Σίκινος,  Ανάφη,  Σέριφος,  Κίμωλος,  Μήλος,  Βόρεια  Νάξος,  Ίος  και  Αστυπάλαια.
Ενημερωτικά  σας  αναφέρουμε  ότι  ο  τρόπος  εργασίας  των  εθελοντών  μας  και  το  όλο
πρόγραμμά μας είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στον τομέα της διάνοιξης των μονοπατιών,
γεγονός  που  μπορείταε  να  διασταυρώσετε  σε  κατ’  ιδίαν  επικοινωνία  με  τους
προαναφερόμενους  νησιωτικούς Δήμους και  την  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  με την  οποία
συνεργαστήκαμε στα νησιά Κίμωλος και Νάξος.
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ΘΕΜΑ: Λήψη  απόφασης  επί  της  πρότασης  προσφοράς  εθελοντικού  καθαρισμού
μονοπατιών στα Ψαρά από τον «Ελληνικό Πολιτιστικό Ορειβατικό Σύλλογο Φυλής».

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

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: 7ΞΓΩΩΗΧ-ΗΕΝ



2. Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στα Ψαρά, σας
ενημερώνουμε ότι προσφερόμαστε να πραγματοποιήσουμε εθελοντικό καθαρισμό και διάνοιξη
των μονοπατιών των Ψαρών το α’ δεκαήμερο του Ιουλίου του 2017. Ο Σύλλογός μας μπορεί
σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Δήμου Ψαρών να καθαρίσει μονοπάτια αρκετού μήκους,
ανάλογο με τον αριθμό των εθελοντών που έχετε τη δυνατότητα να δεχτείτε, με τις ημέρες
φιλοξενίας τους και της φύσης της βλάστησης των μονοπατιών. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε σε
ανάλογα  προγράμματα  ότι  με  τετράωρη  εργασία  καθαρίστηκαν:  Στην  Β.Νάξο  23χλμ.
Μονοπατιών με 55 εθελοντές κατά τη διάρκεια εξαήμερου καθαρισμού και στην Ίο 12χλμ.
Μονοπατιών με 36 εθελοντές κατά τη διάρκεια τετραήμερου καθαρισμού. Εφόσον επιθυμείτε,
έχουμε στη διάθεσή σας κι άλλα στατιστικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικές με την
οργάνωση  των  εθελοντικών  μας  προγραμμάτων.  Ο  καθαρισμός  σε  μονοπάτια  γίνεται  με
πλάτος 70-80cm ενώ στα παλιά καλντερίμια καθαρίζεται όλο το πλάτος τους.
Ανάλογα με το μήκος των μονοπατιών τα οποία πιθανόν να θελήσει  ο Δήμος Ψαρών να
καθαριστούν θα σας ενημερώσουμε για τον αριθμό εθελοντών που χρειάζονται και τον αριθμό
ημερών για την ολοκλήρωση της εργασίας.

3. Το πρόγραμμα αυτό του Συλλόγου μας βασίζεται σε κίνητρα που δημιουργεί για τους εθελοντές
του. Κίνητρα θεωρούνται οι φτηνές εναλλακτικές διακοπές τους, δηλαδή: η φιλοξενία τους σε
χώρο διαβίωσης με ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής, η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης στο
νησί  κλπ.  Από  την  επίσκεψη  και  παραμονή  των  εθελοντών  στο  νησί,  δημιουργούνται  και
ανταποδοτικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, για τους εστιάτορες, καταστηματάρχες κλπ.

4. Προκειμένου να εξετάσετε την πρότασή μας, σας παραθέτουμε τις προϋποθέσεις φιλοξενίας
της εθελοντικής ομάδας οι οποίες είναι διαπραγματεύσιμες και συζητήσιμες ανάλογα με τις
δυνατότητες που υπάρχουν στα Ψαρά:
Α) Είναι  απαραίτητη η φιλοξενία  των εθελοντών σε  camping ή κτίριο  ή  σχολείο  ή  άλλη
εγκατάσταση στην οποία απαραίτητα πρέπει να διαθέτει WC και παροχή ζεστού νερού (ντους)
για  την  ατομική  υγιεινή  των  εθελοντών.  Σε  κάποια  νησιά  οι  ξεοδόχοι  έχουν  προσφέρει
δωρεάν παραμονή των εθελοντών διαθέτοντας ο κάθε ένας από 1 ή 2 δωμάτια (Μήλος, Ίος,
Νίσυρος κλπ.).
Β) Η εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησης των εθελοντών στο νησί με το πλοίο Λαύριο-Ψαρά
ή Πειραιάς-Ψαρά (πιθανόν με το δρομολόγιο της Πέμπτης)
Γ) Η εξεύρεση λύσεων για τις μεταφορές των εθελοντών από και προς τα μονοπάτια κατά τη
διάρκεια της δουλειάς με την υποστήριξη αγροτικών οχημάτων ή φορτηγών ή με άλλα μέσα
(κάθε πρωί και μεσημέρι)
Δ) Η Εξασφάλιση (με δανεισμό ή αγορά) μόνο των βασικών εργαλείων (τσάπες ανάλογες με
τον αριθμό των μισών περίπου εθελοντών και λίγες τσουγκράνες). Ο Σύλλογος διαθέτει και
μεταφέρει  στα  νησιά  τον  ιδιόκτητο  εξοπλισμό  του:  2  αλυσοπρίονα,  2  Θαμνοκοπτικά
βενζινοκίνητα μηχανήματα, 40 Θαμνοκοπτικές ψαλίδες (επαγγελματικές), χειροπρίονα κλπ.
Ε)  Ύπαρξη  στο  χώρο  φιλοξενίας  ψυγείου  (επαγγελματικού  τύπου)  για  τα  νερά  ή  τα
αναψυκτικά των εθελοντών και πετρογκαζ (με 2-3 εστίες) για την προετοιμασία του πρωινού,
για την περίπτωση που δεν διατεθούν ενοικιαζόμενα δωμάτια στους εθελοντές.
Ζ) Στο τέλος του προγράμματος οργάνωση γιορτής επιβράβευσης των εθελοντών κατά την
οποία θα τους απονεμηθούν έπαινοι από τη Δημοτική Αρχή.

5. Εναλλακτικά προτείνεται:  εάν το προς καθαρισμό μήκος των μονοπατιών των Ψαρών δεν
είναι μεγάλο, είναι εφικτό να μοιραστεί το πρόγραμμα στα Ψαρά και στη Χίο με ανάλογες
επιβαρύνσεις και για το Δήμο Χίου.

6. Παρακαλούμε  να  εξετάσετε  την  πρότασή  μας  να  μας  ενημερώσετε  σε  σύντομο  χρονικό
διάστημα ένα ενδιαφέρει  το Δήμο Ψαρών, προκειμένου να υπάρξει το απαραίτητο χρονικό
διάστημα  καθώς  απαιτούνται  αρκετοί  μήνες  προετοιμασίας  του  Συλλόγου  μας  για  κάθε
εθελοντικό πρόγραμμα.

7. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή προσαρμογή ανάλογα τις τυχόν ιδιαιτερότητες
των Ψαρών.»

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη
 το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

 το άρθρο 75 του Ν 3463/2006
 τα οφέλη που θα προκύψουν για το νησί από την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης
 το  γεγονός  ότι  ο  εθελοντισμός  είναι  ένα  θέμα  που  αγγίζει  όλους  τους  πολίτες

ανεξαρτήτως κοινωνικής ή επαγγελματικής ιδιότητας. Ενισχύει την κοινωνική συνοχή
και αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Αποδέχεται την πρόταση προσφοράς εθελοντικού καθαρισμού μονοπατιών στα Ψαρά από
τον «Ελληνικό Πολιτιστικό Ορειβατικό Σύλλογο Φυλής».

Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες προγραμματισμού και
υλοποίησης της ανωτέρω δράσης εθελοντισμού στα Ψαρά.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  76/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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