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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  5/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  41/2016   
Στα Ψαρά σήμερα την 25η του μήνα Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και
ώρα 19:30 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.
441/21-4-2016  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) Βασιλικής Ιωάννης
2) Θυριανός  Μιχαήλ
3) Δημητρέλης Νικόλαος
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 πρότεινε

να συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:
1) Αποδοχή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους έτους 2016 για την κάλυψη

λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοση των πιστώσεων αυτών στις σχολικές επιτροπές.
Το  Δ.Σ.  αποδέχεται  ομόφωνα  τη  πρόταση  της  προέδρου  και  εισηγούμενη  το  7ο θέμα  της

ημερήσιας  διάταξης έδωσε  το  λόγο  στον  κ.  Δήμαρχο  ο  οποίος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την
εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου:
Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων επαναπιστοποιήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας ως πιστοποιημένο Εθνικό Δίκτυο στο Δίκτυο των Εθνικών Δικτύων του Π.Ο.Υ. Ευρώπης και
για την τρέχουσα πενταετία (2014-2019) με την υποχρέωση να πληροί τα κριτήρια του Π.Ο.Υ. για τα
Εθνικά Δίκτυα και οι Δήμοι – μέλη τα κριτήρια των Δήμων-μελών των Εθνικών Δικτύων.
Τα Εθνικά Δίκτυα του Π.Ο.Υ. σε όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια έχουν σαν κύρια αποστολή τους την
εναρμόνιση της πολιτικής τους για την υγεία και την προαγωγή της υγείας με την αντίστοιχη πολιτική
του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα και  αντιστοίχως και  την εναρμόνιση της πολιτικής  των Δήμων
μελών τους καθώς επίσης και την εκπλήρωση των κριτηρίων του Π.Ο.Υ. για τα Εθνικά Δίκτυα και
τους Δήμους μέλη.
Προκειμένου να εφαρμόζεται στους Δήμους μέλη το πρόγραμμα των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. τα
κριτήρια που τους αφορούν είναι:
 Ορισμός πολιτικού υπεύθυνου που είναι αιρετός.
 Ορισμός συντονιστή του προγράμματος που είναι υπηρεσιακό στέλεχος του Δήμου.
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ΘΕΜΑ: Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση  πίστωσης  για  την  καταβολή  συνδρομής
έτους 2016 στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Κουτσοδόντη Αγγελική
3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
4) Φρατζέσκου Αθηνά
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: ΩΘΘ7ΩΗΧ-ΗΝΜ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

 Ορισμός Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος
 Ετήσιος  απολογισμός  των  δράσεων  του  Δήμου  ως  Υγιούς  Πόλης  (αποστέλλεται  στο  Εθνικό

Δίκτυο)
 Συμμετοχή στις Συναντήσεις Εργασίας και τις δράσεις του Δικτύου
 Καταβολή συνδρομής στο Εθνικό Δίκτυο.
Με την  υπ’  αρ.  119/2013  εγκρίθηκε  η  ένταξη  του  Δήμου  Ψαρών  ως  νέο  μέλος  στο  «Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας». Επίσης με την υπ’ αρ. 26/2016 έγινε ο
ορισμός πολιτικού υπεύθυνου καθώς και του συντονιστή του προγράμματος. 
Με βάση τα παραπάνω το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών 

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Την  έγκριση  της  δαπάνης  και  ψήφιση πίστωσης  ποσού  500,00  € ευρώ σε  βάρος  του  ΚΑ 00-
6453.005  με τίτλο «Συνδρομή δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2016, για την καταβολή συνδρομής έτους 2016 στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –
Προαγωγής Υγείας.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη:

 Τα άρθρα 75 και 76 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') 
 Το άρθρο 65 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
 Το καταστατικό της Αστικής μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Επιστημονικής Εταιρείας με

την επωνυμία «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας»
 Την υπ’ αρ. 119/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση ένταξης στο

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας»
 Την υπ’ αρ. 26/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων

στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας»
 Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ψαρών, έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε με την  93/2015

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την 6791/1-2-2016 απόφαση
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει την υπ΄ αρ. Α-150 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.

2) Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει συνολική πίστωση ποσού 500,00 € ευρώ σε βάρος του ΚΑ
00-6453.005 με τίτλο «Συνδρομή δήμου στο ΕΔΔΥΠΠΥ» του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους  2016,  για  την  καταβολή  συνδρομής  έτους  2016  στο  Εθνικό  Διαδημοτικό  Δίκτυο
Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό
τμήμα της παρούσης.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  41/2016
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_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718
ΑΔΑ: ΩΘΘ7ΩΗΧ-ΗΝΜ
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