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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  14/2017 

Έκτακτη συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  64/2017                                               
Στα Ψαρά σήμερα την 19η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και
ώρα 20:00μ.μ. το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Ψαρών  συνήλθε  σε  ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, ύστερα από την με αριθμό
Πρωτ.  981/17-07-2017  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 οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Κουτσοδόντη Αγγελική
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Χαχούλης Φώτιος
5) Δημητρέλης Νικόλαος
6) Παπαμιχάλης Ιωάννης
7) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
8) Κουτσοδόντη Βασιλική

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 εξήγησε
ότι:
 η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ. 5,
λόγω της αναγκαιότητας άμεσης λήψης σχετικής απόφασης δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να
δρομολογηθούν  οι  προβλεπόμενες  διαδικασίες  για  την  υποβολή  προτάσεων  στο  Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί πόροι ΠΔΕ) για την ένταξη
και χρηματοδότηση έργων (σύνταξη τεχνικών δελτίων, δημιουργία φακέλων προτάσεων με σχετικά
έγγραφα  όπως  τεκμηρίωση  σκοπιμότητας  του  έργου  σε  εγκεκριμένα  σχέδια  διαχείρισης  ή
ανάπτυξης/ χωροταξικά, τεκμηρίωση π/υ κλπ.), καθώς σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 66103/13-06-
2017  Πρόσκληση  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Επενδύσεων  –  ΕΣΠΑ  του  Υπουργείου
Οικονομίας & Ανάπτυξης η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Ιουλίου
2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  λαμβάνοντας  υπόψη τα ανωτέρω καθώς και  το άρ. 67 παρ.  5  του Ν.
3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
2) Βασιλικής Ιωάννης
3) Βασιλική Ευαγγελία
4) Μπεναρδής Γεώργιος
5) Κούτικα Αγγελική

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση  υποβολής  προτάσεων  του  Δήμου  Ψαρών  στο  Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί πόροι ΠΔΕ).

ΑΔΑ: 96ΚΟΩΗΧ-Ζ9Β



Σελίδα 2 από 4

Στη συνέχεια η πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης με την υπ’ αρ. πρωτ. 66103/13-06-2017 πρόσκλησή του
καλεί  τους  φορείς,  μεταξύ  άλλων  και  τους  δήμους  που έχουν  έδρα  στην Περιφέρεια  Βορείου
Αιγαίου, για την υποβολή προτάσεων έργων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν
στο πλαίσιο του «Αναπτυξιακού Προγράμματος  ειδικού σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017 -2020»
(Εθνικό σκέλος ΠΔΕ).
Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής έως και τριών (3) προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολό τους δε θα υπερβαίνει το ποσό των 5 εκ. ευρώ.
Για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών του Προγράμματος  οι Φορείς  δύναται  να υποβάλλουν
προτάσεις για έργα από κοινού, κατόπιν σχετικών συναινετικών διαδικασιών, με την από κοινού
υποβολή τεχνικών δελτίων.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου,  που  αντιμετωπίζουν  αυξημένες  προκλήσεις  λόγω  του  ιδιαίτερου  χαρακτήρα  τους
(νησιωτικότητα, υποδοχή μεταναστευτικών ροών κλπ.) και της οικονομικής κρίσης των τελευταίων
ετών.
Βασικοί στόχοι των δράσεων πρόσκλησης είναι:
Α) η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη,
Β) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και 
Γ) η άρση των εμποδίων και η δημιουργία κινήτρων για την εγκατάσταση, κυρίως των νέων, στα
νησιά.
Με  την  από  17/7/2017  εισήγηση  του  προϊσταμένου  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  προτείνεται  η  υποβολή προτάσεων  στο  Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα
Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί  πόροι ΠΔΕ)  στο πλαίσιο της υπ’ αρ.
πρωτ. 66103/13-06-2017 Πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την ένταξη και χρηματοδότηση των κάτωθι έργων:
1. «Αποκατάσταση δρόμου προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του

μοναστηριού  Δήμου  Ψαρών»,  προϋπολογισμού   700.000,00€.  Πρόκειται  για  ώριμο  έργο
καθώς υπάρχει οριστική μελέτη πλήρως αδειοδοτημένη. Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται
η  επισκευή  και  η  διαπλάτυνση  ενός  μεγάλου  τμήματος  του  κεντρικού  δρόμου  (οικισμός-
μοναστήρι)  του  νησιού.  Παράλληλα  θα  γίνει  ανάπλαση  του  εξωτερικού  χώρου  του
μοναστηριού της κοιμήσεως της Θεοτόκου που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα
του νησιού και ένας χώρος με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα.

2. «Κατασκευή νέου ιατρείου Δήμου Ψαρών», προϋπολογισμού 500.000,00 €. Προβλέπεται η
κατασκευή νέου ιατρείου στο Δήμο Ψαρών. Το  ήδη υπάρχον κτίριο είναι αδύνατο να καλύψει
τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού, καθώς κρίνεται ανεπαρκές
λόγω  των  μικρών  σε  εμβαδόν  χώρων  του,  των  πεπαλαιωμένων  εγκαταστάσεών  του,  της
έλλειψης  πρόσβασης  ΑΜΕΑ,  της  έλλειψης  τουαλετών  για  τους  ιατρούς,  της  δύσκολης
πρόσβασης  του  ασθενοφόρου,  της  έλλειψης  χώρου στάθμευσής  του  κοντά  στο  ιατρείο  και
άλλων προβλημάτων. Το νέο ιατρείο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε οικόπεδο του Δήμου
Ψαρών έκτασης 1.141,42 τ.μ το οποίο βρίσκεται εντός ορίων του οικισμού, στο βόρειο τμήμα
του. Η θέση κατασκευής ενδείκνυται καθώς το οικόπεδο έχει πρόσωπο σε κεντρική δημοτική
οδό κάνοντας το ιατρείο εύκολα προσβάσιμο από το κοινό.

3. «Ανάπλαση  παραλιακού  μετώπου  οικισμού  Ψαρών»,  προϋπολογισμού  800.000,00€.
Προβλέπεται  η διαμόρφωση του Παραλιακού Μετώπου του οικισμού των Ψαρών το οποίο
αποτελεί  Δημόσιο  Χώρο εξαιρετικής  σημασίας,  τόσο  για  την  ίδια  την  κοινωνική  ζωή  του
τόπου, όσο και για την ευρύτερη προβολή και τουριστική ανάδειξή του. Ως χώρος επέκτασης
της αποβάθρας του εμπορικού λιμένα υποδέχεται τους επισκέπτες του νησιού και συμβάλλει
ουσιαστικά στην πρώτη εντύπωση. Την τουριστική κυρίως περίοδο, αλλά σε κάποιο βαθμό και
καθ’  όλη  διάρκεια  του  έτους,  αποτελεί  κέντρο  της  κοινωνικής  ζωής  και  της  τουριστικής
δραστηριότητας,  με  πλήθος  συναφών  υπηρεσιών  και  καταστημάτων  εστίασης,  ενώ  μεγάλο
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μέρος της αποβάθρας είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και παρέχει τις αναγκαίες υποδομές για
την φιλοξενία ιστιοπλοϊκών ή άλλων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής. Το έργο αυτό έχει σκοπό να
βελτιώσει  το επιχειρησιακό περιβάλλον του νησιού (στην περιοχή της παραλιακής ζώνης η
οποία  αποτελεί  και  πόλο  έλξης  των  τουριστών)  και  να  ενισχύσει  την  ελκυστικότητα  της
περιοχής  παρέμβασης,  μέσω  μιας  σειράς  επεμβάσεων  ήπιου  χαρακτήρα  αναβάθμισης,
αξιοποίησης και  ανάδειξης,  συμβάλλοντας  στο εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος  της
παραλιακής ζώνης αλλά και γενικότερα στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του νησιού.

Κατόπιν των ανωτέρων καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τα κάτωθι: 
1. Την  έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα  Ειδικού  Σκοπού  για  το

Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί πόροι ΠΔΕ) στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 66103/13-06-
2017  Πρόσκλησης  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Επενδύσεων  –  ΕΣΠΑ  του
Υπουργείου  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  για  την  ένταξη  και  χρηματοδότηση  του  έργου:
«Αποκατάσταση δρόμου προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια
του μοναστηριού Δήμου Ψαρών», προϋπολογισμού  700.000,00€ 

2. Την  έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα  Ειδικού  Σκοπού  για  το
Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί πόροι ΠΔΕ) στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 66103/13-06-
2017  Πρόσκλησης  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Επενδύσεων  –  ΕΣΠΑ  του
Υπουργείου  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  για  την  ένταξη  και  χρηματοδότηση  του  έργου:
«Κατασκευή νέου ιατρείου Δήμου Ψαρών», προϋπολογισμού 500.000,00 €.

3. Την  έγκριση  υποβολής  εισήγησης  προς  το  Λιμενικό  Ταμείο  Χίου,  προκειμένου  να
υποβληθεί  πρόταση  στο  Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα  Ειδικού  Σκοπού για  το  Βόρειο  Αιγαίο
2017-2020  (Εθνικοί  πόροι  ΠΔΕ)  στο  πλαίσιο  της υπ’  αρ.  πρωτ.  66103/13-06-2017
Πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  για  την  ένταξη  και  χρηματοδότηση  του  έργου  «Ανάπλαση
παραλιακού  μετώπου  οικισμού  Ψαρών»,  προϋπολογισμού  800.000,00€,  καθώς  το  εν
λόγω έργο ανήκει στη δικαιοδοσία του Λιμενικού Ταμείου Χίου, ως φορέας διαχείρισης
Λιμένα Ψαρών.

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες που θα απαιτηθούν

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 την  υπ’  αρ.  πρωτ.  66103/13-06-2017  Πρόσκληση  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων

Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
 Την ανάγκη ένταξης και χρηματοδότησης των έργων
 Τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των έργων
 τις διατάξεις των άρθρων 65 &,67 του Ν.3852/2010
 τις διατάξεις των άρθρων 75 & 93 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο

Αιγαίο  2017-2020  (Εθνικοί  πόροι  ΠΔΕ)  στο  πλαίσιο  της  υπ’  αρ.  πρωτ.  66103/13-06-2017
Πρόσκλησης  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Επενδύσεων  –  ΕΣΠΑ  του  Υπουργείου
Οικονομίας  & Ανάπτυξης  για την ένταξη και  χρηματοδότηση του έργου:  «Αποκατάσταση
δρόμου προς  μοναστήρι  και  διαμόρφωση  περιβάλλοντα  χώρου  νότια  του  μοναστηριού
Δήμου Ψαρών», προϋπολογισμού 700.000,00€ 

2. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο
Αιγαίο  2017-2020  (Εθνικοί  πόροι  ΠΔΕ)  στο  πλαίσιο  της  υπ’  αρ.  πρωτ.  66103/13-06-2017
Πρόσκλησης  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Επενδύσεων  –  ΕΣΠΑ  του  Υπουργείου
Οικονομίας & Ανάπτυξης για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου:  «Κατασκευή νέου
ιατρείου Δήμου Ψαρών», προϋπολογισμού 500.000,00 €.
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3. Εγκρίνει την υποβολή εισήγησης προς το Λιμενικό Ταμείο Χίου, προκειμένου να υποβληθεί
πρόταση  στο  Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα  Ειδικού  Σκοπού  για  το  Βόρειο  Αιγαίο  2017-2020
(Εθνικοί  πόροι  ΠΔΕ)  στο  πλαίσιο  της  υπ’  αρ.  πρωτ.  66103/13-06-2017  Πρόσκλησης  της
Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων  Επενδύσεων  –  ΕΣΠΑ  του  Υπουργείου  Οικονομίας  &
Ανάπτυξης για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου
οικισμού  Ψαρών»,  προϋπολογισμού  800.000,00€,  καθώς  το  εν  λόγω  έργο  ανήκει  στη
δικαιοδοσία του Λιμενικού Ταμείου Χίου, ως φορέας διαχείρισης Λιμένα Ψαρών.

4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες που θα απαιτηθούν.

Αυτή η  Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  64/2017
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Τα Μέλη
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Ψαρών
 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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