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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  16/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  90/2016   
Στα Ψαρά σήμερα την 9η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 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.
1124/2-11-2016  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) Χαχούλης Φώτιος
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Βασιλική Ευαγγελία
6) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
7) Παπαμιχάλης Ιωάννης
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 πρότεινε να
συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:
1) Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  το  κατεπείγον  του  ανωτέρω  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος  και  αποδέχεται  την
πρόταση της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια η πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 5ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Το  Δίκτυο  Αειφορικών  Νήσων  Αιγαίου  και  Ιονίου  (ΔΑΦΝΗ) είναι  μια  μη-κερδοσκοπική
εταιρεία με μέλη νησιωτικούς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Καταστατικός σκοπός του είναι η προώθηση
της αειφόρου ανάπτυξης στο χώρο του Αιγαίου και Ιονίου, με κύριους άξονες δραστηριότητας: 

 την  ενδυνάμωση  του  ρόλου  της  τοπικής  κοινωνίας  και  της  αυτοδιοίκησης  των  νησιών,
δημιουργώντας τη βάση για τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την  οικονομική
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ΘΕΜΑ: Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Ψαρών  στο  Δίκτυο
ΔΑΦΝΗ (Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου).

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
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ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
της περιοχής τους

 την προώθηση των νέων τεχνολογιών, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με έμφαση
στους  τομείς  του  πολεοδομικού  σχεδιασμού,  της  εξοικονόμησης  ενέργειας,  της  διαχείρισης
απορριμμάτων και νερού καθώς και της αφαλάτωσης

 στη διατήρηση και προστασία του αιγαιοπελαγίτικου περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί βασικό
οικονομικό πόρο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο

 τη στήριξη του ποιοτικού τουρισμού και των μορφών εναλλακτικού τουρισμού 
 την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών 
 τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και σχήματα 

Βάσει του καταστατικού του  Δικτύου ΔΑΦΝΗ, τα οφέλη των μελών προσδιορίζονται ως εξής:

Στους τομείς νησιωτικής πολιτικής και δικτύωσης
 Προώθηση σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο ζητημάτων νησιωτικής πολιτικής.
 Προώθηση  νομοθετικών  ρυθμίσεων  /  τροποποιήσεων  για  σημαντικά  ζητήματα  που

αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές
 Συμμετοχή  σε  Ευρωπαϊκά  και  Παγκόσμια  δίκτυα  με  αντίστοιχους  στόχους  και  ενδιαφέροντα

(Σύμφωνο των Νησιών, Σύμφωνο των Δημάρχων, Islenet, κ.ά).
 Συμμετοχή σε κοινοπραξίες Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
 Ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά εμπειρίας μεταξύ των μελών. 
 Ενεργοποίηση των αποδοτικών συνεργασιών μεταξύ των μελών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
 Προώθηση και διάχυση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δράσεων τοπικής κλίμακας των μελών.
 Προώθηση αδελφοποίησης με αντίστοιχους ΟΤΑ άλλων χωρών.

Στους τομείς τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης – κατάρτισης
 Υποστήριξη κατά το στρατηγικό περιβαλλοντικό και ενεργειακό σχεδιασμό 
 Υποστήριξη  των  ΟΤΑ  στη  διαδικασία  γνωμοδότησης  επί  περιβαλλοντικών  και  ενεργειακών

έργων. 
 Επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε δράσεις και έργα που αφορούν περισσότερους από έναν ΟΤΑ.
 Προώθηση  υλοποίησης  ερευνητικών  και  πιλοτικών  εφαρμογών  καινοτόμων  τεχνολογιών  σε

συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα.
 Διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης στελεχών ΟΤΑ.
 Πρόσβαση  σε  ηλεκτρονικές  βιβλιοθήκες  και  βάσεις  δεδομένων  πληροφορίας  σχετικά  με  τον

περιβαλλοντικό και ενεργειακό σχεδιασμό των νησιών.

Στους τομείς συμβουλευτικών υπηρεσιών και δημοσιότητας  
 Προώθηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων με ουσιαστική συμμετοχή των ΟΤΑ για την

υλοποίηση έργων περιβαλλοντικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος.
 Υποστήριξη διαδικασιών συμμετοχικού σχεδιασμού και διαβούλευσης.
 Ενημέρωση σχετικά με δυνατότητες χρηματοδότησης των ΟΤΑ από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς

πόρους, προσκλήσεις, προγράμματα.
 Συμμετοχή  σε  ημερίδες  /  συνέδρια  για  ενημέρωση  σχετικά  με  τα  θέματα  ενδιαφέροντος  του

δικτύου.

Αλλά και ειδικά σύμφωνα με το άρθρο 14γ, τα μέλη πληρώνοντας την ετήσια εισφορά τους στο
Δίκτυο  μπορούν να έχουν, πέρα από τα γενικά οριζόντια, ειδικά οφέλη τα οποία προσδιορίζονται
σε υπηρεσίες ανάλογες με το ύψος της ετήσια συνδρομής. Ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων
υπηρεσιών γίνεται πάντα σε συνεννόηση της Δημοτικής Αρχής με τον Διαχειριστή του Δικτύου
βάσει  των  αναγκών  του  νησιού  ή  της  ευρύτερης  νησιωτικής  περιοχής.  Ενδεικτικές  τέτοιες
υπηρεσίες είναι οι κάτωθι:
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

 Υποστήριξη στην προετοιμασία τεχνικών δελτίων για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-
2020

 Καταγραφή ενεργειακών καταναλώσεων ή/και εξοπλισμών
 Προσχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
 Εφαρμογή Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ σε επίπεδο Δήμου
 Προσχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδάτων / απορριμμάτων / λυμάτων
 Ανάπτυξη βάσης γεωχωρικών δεδομένων (χωροταξία, περιβάλλον, ενέργεια) 
 Προσχέδιο βιώσιμης νησιωτικής κινητικότητας

Προκειμένου ο Δήμος Ψαρών να συμμετέχει  στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ (Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του
Αιγαίου  και  Ιονίου)  θα  πρέπει  να  ληφθεί  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  την  οποία  θα
υποβάλλεται σχετικό αίτημα.
Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της αστικής αυτής μη κερδοσκοπικής εταιρείας η αναλογούσα
ετήσια συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 1.000,00 € και η εισφορά εγγραφής επίσης στο
ποσό των χιλίων 1.000,00 €.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και:
 το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 
 το άρθρο 75 του Ν 3463/2006
 το καταστατικό του Δικτύου ΔΑΦΝΗ
 τα οφέλη που θα προκύψουν για το δήμο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την συμμετοχή του Δήμου Ψαρών στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ (Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου
και Ιονίου) και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς το Δίκτυο.

2. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ (1.000,00 € για την εισφορά εγγραφής
και  1.000,00 €  για  τη  συνδρομή έτους  2017).  Η απαιτούμενη  πίστωση θα εγγραφεί  στον
προϋπολογισμό του Δήμου Ψαρών έτους 2017.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  90/2016
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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