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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  2/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  20/2016                                               
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  22η του  μήνα  Φεβρουαρίου του  έτους 2016 ημέρα  της  εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 17:30 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.  136/18-2-2016  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 επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Φρατζέσκου Αθηνά
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Κουτσοδόντη Βασιλική
7) 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 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος
έθεσε υπόψη των μελών την κάτωθι επιστολή στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε και μέλη Δ.Σ.,
Λαμβάνοντας υπόψη την θετική ανταπόκριση των παιδιών και των γονέων του προγράμματος
“Αθλητικά Μονοπάτια 2015” στα νησιά της άγονης γραμμής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι
το νησί σας επιλέχθηκε και φέτος για το νέο μας πρόγραμμα “Αθλητικά Μονοπάτια 2016” που
διοργανώνεται  και  υλοποιείται  από  την  αστική  μη  κερδοσκοπική  εταιρεία  “Αναγέννηση  &
Πρόοδος” 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. Αυτό προϋποθέτει την εκ νέου έγγραφη θετική επιβεβαίωση σας (αποδοχή
του προγράμματος) μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου.
Το πρόγραμμα μας θα διεξάγετε καθημερινά στις σχολικές αίθουσες και σχολικά/τοπικά γήπεδα
την χρήση των οποίων θα μας εξασφαλίσετε. Να σας υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμα μας, θα
ξεκινήσει στις 27 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου, του 2016.
Σημαντική βοήθεια εκ μέρους σας θα ήταν η εξασφάλιση από την τοπική Λιμενική αρχή, έγκρισης
χρήσης οριοθετημένου τμήματος επιλεγμένης από το πρόγραμμα, παραλίας για το διάστημα των 3
εβδομάδων που θα πραγματοποιηθεί η εκμάθηση της ασφαλούς κολύμβησης.
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ΘΕΜΑ: Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την υλοποίηση του προγράμματος
«Αθλητικά Μονοπάτια 2016» από την Μ.Κ.Ο. «Αναγέννηση και Πρόοδος»

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος 
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Θυριανός  Μιχαήλ
6) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Επιπλέον,  θα  εκτιμούσαμε  ιδιαίτερα  την  πολύτιμη  συμμετοχή  σας  στη  μετακίνηση  των
εμπλεκομένων του προγράμματος (παιδιών και γυμναστών) από και προς τους χώρους διεξαγωγής
των δραστηριοτήτων, καθώς και για την παροχή κάθε βοήθειας προς τον υπεύθυνο γυμναστή/ρια
για  την  διευθέτηση  των  χώρων  άσκησης  και  την  παραλαβή  και  αποθήκευση  του  αθλητικού
εξοπλισμού. Τέλος, πολύτιμη θα ήταν η συνεργασία σας στην εύρεση κατάλληλων καταλυμάτων
για την διαμονή των συνεργατών μας κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Η έγκαιρη παροχή κάθε διευκόλυνσης στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν
στο  πρόγραμμα  και  η  ομαδική  αποστολή  (ηλεκτρονικά  ή  ταχυδρομικά)  των  συμπληρωμένων
αιτήσεων συμμετοχής, θα μας βοηθούσε στην ταχύτερη και καλύτερη οργάνωση της προσπάθειάς
μας. (…)». 
Συνεπώς για την υλοποίηση του προγράμματος  «Αθλητικά Μονοπάτια 2016» στο νησί μας  –
που διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αναγέννηση & Πρόοδος» με
αποκλειστική  δωρεά  του  Ιδρύματος  Σταύρος  Νιάρχος  (ΙΣΝ)  και  διεξάγεται  υπό  την
επιστημονική  επίβλεψη  της  Α’  Ορθοπεδικής  Κλινικής  του  Εθνικού  και  Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών – απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010
και το άρθρο 75 του Ν 3463/2006 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  και εκφράζει  τη σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση του προγράμματος  «Αθλητικά
Μονοπάτια 2016» που διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αναγέννηση
& Πρόοδος» με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και διεξάγεται υπό
την επιστημονική  επίβλεψη της Α’ Ορθοπεδικής Κλινικής  του Εθνικού και  Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  20/2016
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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