
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  4/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
 

ΘΕΜΑ: Τεκµηρίωση σκοπιµότητας κατασκευής νέου κτιρίου για τη 
στέγαση του Πολυδύναµου Περιφερειακού Ιατρείου Ψαρών 

Αρ. Απόφασης: 16/2018 
Στα Ψαρά σήµερα την 13η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας 

Τρίτη και ώρα 18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 
198/8-2-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οκτώ (8) και ονοµαστικά οι: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                                   
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κούτικα Αγγελική                                                        3.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                
4.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                4.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                5.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                               
6.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 
7.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                       
8.Χαχούλης Φώτης                            
                                   

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη 
το 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα 
εξής: 
“Με δεδοµένο ότι η υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό για τον άνθρωπο, η βελτίωση και η 
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα 
τόσο της πολιτείας όσο και του δήµου µας. 
Στα Ψαρά, ένα µικρό ακριτικό και αποµακρυσµένο νησί, οι δηµότες µας δεν έχουν εύκολη και άµεση 
πρόσβαση στις µεγάλες δηµόσιες δοµές υγείας µε συνέπεια τη δηµιουργία αισθήµατος έντονης 
ανασφάλειας που οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις στην περαιτέρω συρρίκνωση  του πληθυσµού.    
Στο νησί µας εδρεύει και λειτουργεί το Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών το οποίο και 
αποτελεί τη µοναδική δοµή παροχής υπηρεσιών υγείας για το σύνολο των µονίµων κατοίκων και των 
επισκεπτών του. Με δεδοµένα την απουσία δραστηριοποίησης οποιασδήποτε µορφής ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας (ιδιωτών ιατρών) καθώς και την έλλειψη φαρµακείου, η στέγαση σε ένα αξιοπρεπές και 
λειτουργικό κτίριο, η επαρκής στελέχωση και ο καλύτερος δυνατός εξοπλισµός του  αποτέλεσε και 
αποτελεί προτεραιότητα για τη δηµοτική αρχή.  
Ενώ λοιπόν στους τοµείς της στελέχωσης και του εξοπλισµού έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος το 
τελευταίο χρονικό διάστηµα, η στέγαση εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί σηµαντικό και δυσεπίλυτο 
πρόβληµα που χρήζει άµεσης αντιµετώπισης.  
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Το Π.Π.Ι Ψαρών από το 1987  στεγάζεται σε ένα δηµοτικό ισόγειο κτίσµα εµβαδού µόλις 78,96 τ.µ 
που σε καµία περίπτωση δεν πληροί τις απαιτούµενες προδιαγραφές στέγασης ενός σύγχρονου 
ιατρείου. Σηµειωτέον ότι κατά καιρούς το συγκεκριµένο κτίριο χρησιµοποιείται και για την διαµονή 
του ιατρικού προσωπικού.   
 
Τα σηµαντικότερα προβλήµατα µπορούν να συνοψισθούν στα κάτωθι: 

• Το κτίσµα είναι πολύ µικρού εµβαδού (µόλις 78,96τµ) µε αποτέλεσµα να είναι ακατάλληλο και 
δυσλειτουργικό τόσο για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και για τους ασθενείς και 
τους επισκέπτες.  

• Το κτίριο χρήζει  συνεχούς επισκευής και συντήρησης λόγω της παλαιότητάς του. 
• Το µοναδικό WC που υπάρχει - κοινό για άνδρες και γυναίκες - καλύπτει τις ανάγκες ιατρών, 

ασθενών και επισκεπτών µε ότι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους. 
• ∆εν προσφέρει πρόσβαση στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες από την κεντρική είσοδο και δεν 

διαθέτει τουαλέτες για ΑΜΕΑ.  
• ∆εν υπάρχει διαθέσιµος χώρος στάθµευσης για το ασθενοφόρο. 
• Το κτίριο αν και βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο του οικισµού, εξαιτίας των πολύ στενών 

δροµίσκων που το περιβάλουν, είναι δύσκολα προσβάσιµο για το ασθενοφόρο και τα λοιπά 
οχήµατα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών.   

 
Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαίο να επιδιώξουµε τη µεταστέγαση του ιατρείου µας σε ένα 
νέο κτίριο που θα πληροί τις προδιαγραφές στέγασης ενός σύγχρονου και λειτουργικού Π.Π.Ι. και που 
µαζί µε το διαθέσιµο περιβάλλοντα χώρο θα αποτελέσουν τις σύγχρονες εγκαταστάσεις - υποδοµές - 
του νησιού µας στον τόσο σηµαντικό τοµέα της υγείας για τα επόµενα χρόνια.  
Ο ∆ήµος Ψαρών διαθέτει οικόπεδο εµβαδού 1.141,42τ.µ εντός οικισµού το οποίο κρίνουµε απολύτως 
κατάλληλο για τη συγκεκριµένη δράση. Προτείνουµε λοιπόν την κατασκευή ενός διώροφου κτιρίου 
400 τ.µ. περίπου ανάλογα µε τις προβλεπόµενες προδιαγραφές για την κατασκευή Π.Π.Ι, το οποίο θα 
περιλαµβάνει:  

1. Αίθουσα αναµονής για το κοινό 
2. Γραφείο ιατρών 
3. Αίθουσα βραχείας νοσηλείας 
4. Εξεταστήριο 
5. Φαρµακείο (δεν υφίσταται ιδιωτικό φαρµακείο στο νησί) 
6. Βοηθητικούς  χώρους (για οδοντιατρικές πράξεις και απεικονιστικές εξετάσεις)  
7. Αποθηκευτικό χώρο 
8. Κουζίνα 
9. Τουαλέτες για ιατρούς, ασθενείς και επισκέπτες  
10. Τουαλέτες για ΑΜΕΑ 
11. Κλειστό χώρο στάθµευσης ασθενοφόρου 30 τ.µ περίπου 

Στον δεύτερο όροφο θα πρέπει να κατασκευαστούν µικρά διαµερίσµατα για τη φιλοξενία του ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού (η ύπαρξη των οποίων θα αποτελέσει σηµαντικό κίνητρο για την 
πλήρωση των υφιστάµενων κενών θέσεων). 

Επειδή η επένδυση στον τοµέα της υγείας συµβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και στην ενδυνάµωση του αισθήµατος ασφάλειας των µονίµων κατοίκων και 
των επισκεπτών του νησιού µας, αποτρέπει την περαιτέρω πληθυσµιακή συρρίκνωση και οδηγεί 
στην οικονοµική του ανάπτυξη, σας καλώ να αποφασίσουµε σχετικά µε την αναγκαιότητα-
σκοπιµότητα  κατασκευής ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού κτιρίου που θα στεγάσει το 
Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών.”                                  

 
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη: 

• την εισήγηση του ∆ηµάρχου 
• το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 75 του Ν 3463/2006 
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και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την αναγκαιότητα-σκοπιµότητα κατασκευής νέου κτιρίου για τη στέγαση του Πολυδύναµου 
Περιφερειακού Ιατρείου Ψαρών. 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 16/2018 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο Πρόεδρος                                        Ακριβές Απόσπασµα                                       Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                          Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές 

         
 
           Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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