
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  20/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
                                                   

ΘΕΜΑ: ∆ιατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί της µελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του έργου: Έργα υποδοµής διαχείρισης ακαθάρτων, οµβρίων και ύδρευσης Ψαρών 

Αρ. Απόφασης: 95/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την 3η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας 

Κυριακή και ώρα  11:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 
1749/27-11-2017 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 εννέα (9) 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.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  

4.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα         4.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                
5.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                
6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
7.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 
8.Χατζησκουλίδης Χρήστος   
9.Χαχούλης Φώτιος                
                                                                                                              

(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. 
Ο δηµοτικός σύµβουλος Χαχούλης Φώτιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να 
συζητηθούν και τα εξής εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα: 
 

1. Έγκριση µετακίνησης ∆ηµάρχου και ψήφιση πίστωσης των δαπανών µετακίνησης του 
2. Αναµόρφωση προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων 2017 
 

Το κατεπείγον για το πρώτο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα έγκειται στο γεγονός ότι ο ∆ήµαρχος 
πρέπει να µεταβεί στη Xίο, την Τρίτη 12/12/2017, κατόπιν του υπ’ αριθµ. Β.Μ.: A17/612 Κλητήριου 
Θεσπίσµατος προκειµένου να παραστεί στο ακροατήριο του Πταισµατοδικείου Χίου την 13/12/2017 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:00. και σύµφωνα µε την παρ. 1 του αρ. 140 του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.) πρέπει 
να προηγηθεί της µετακίνησης αυτής, η έγκρισή της από το δηµοτικό συµβούλιο.  
 
Το κατεπείγον για το δεύτερο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα έγκειται στην αναγκαιότητα άµεσης 
έγκρισης της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού έτους 2017 επειδή έχουν προκύψει επείγουσες 
ανάγκες (αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στο διάστηµα 17-20 
Νοεµβρίου του 2017 και διασφάλιση της απρόσκοπτης και έγκαιρης καταβολής µισθοδοσίας στους 
υπαλλήλους του δήµου) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του 
τρέχοντος έτους και παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη αυτών.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το κατεπείγον των ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων και αποδέχεται την πρόταση 
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων. 
 
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούµενη το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. 
∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών την εισήγηση του αρµόδιου υπαλλήλου και την υπ’ αρ. 
πρωτ. 65555/1629/22-11-2017 ανακοίνωση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας & 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έχει ως εξής: 
«-Σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.37111/2021/ (ΦΕΚ 1391/Β/26-09-2003) σε 
συνδυασµό µε το Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209Α), την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1649/45/15.01.2014 
(ΦΕΚ 45Β΄) και σε εφαρµογή τους, γνωστοποιούµε στους ενδιαφερόµενους φορείς και πολίτες ότι µε το 
υπ’ αριθµ.. 72259/13-11-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, µας έχει γνωστοποιηθεί ότι στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης 
µε διαβούλευση, έχει υποβληθεί φάκελος περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: “ ∆ίκτυο 
Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΜΕΛ) ∆ήµου Ψαρών, µε τα συνοδά έργα 
αντλιοστάσια, συλλεκτήριος αγωγός προσαγωγής, αγωγός διάθεσης, αποθεσιοθάλαµος, δεξαµενή 
άρδευσης, αρδευτικό δίκτυο, αγωγός οµβρίων της δηµοτικής ενότητας Ψαρών, του ∆ήµου Ψαρών, του Ν. 
Χίου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου”. 
- Το έργο ανήκει Α) 4η οµάδα “ Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών” α) µε α/α 19 “Εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αστικών λυµάτων (πόλεων και οικισµών) µε διάθεση επεξεργασµένων υγρών σε 
επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα» για Π<100.000), β) α/α20 “Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αστικών λυµάτων (πόλεων και οικισµών) µε διάθεση επεξεργασµένων υγρών στο έδαφος (πχ για 
εµπλουτισµό υπόγειου υδροφορέα ή για άρδευση) ή για αστική – βιοµηχανική χρήση», για 
300≤Π≤100.000, Υποκατηγορία Α2. 
Β)2η οµάδα «Υδραυλικά έργα» α) µε α/α 9 κατηγορίας «Αρδευτικά και (από)στραγγιστικά έργα, έργα 
αγροτικού αναδασµού και συναφή έργα», για έκταση Ε: 217στρ.<500στρ. και εκτός περιοχής Natura 
2000 δεν εντάσσεται σε υποκατηγορία. β) µε α/α 15α «Αντιπληµµυρικά έργα και έργα διευθέτησης της 
ροής των υδάτων κάλυψη υδατορέµατος…κλπ) για Έ: εµβαδό λεκάνης απορροής Ε= 217στρ.<500στρ. 
εκτός περιοχών NATURA 2000 δεν εντάσσεται σε υποκατηγορία.   
- Φορέας υλοποίησης του έργου: ∆ήµος Ψαρών 
- Παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και παράδοση εγγράφων απόψεων του 
ενδιαφερόµενου κοινού γίνονται στο Τµήµα Περ/ντος & Υδροοικονοµίας ΠΕ Χίου της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, Πολυτεχνείου 1, Χίος 82 100, τηλ. 2271350521 και 2271350527 κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες λειτουργίας των από 22-11-2017 έως 21-12-2017. 
- Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ψαρών και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ψαρών καλούνται 
να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους σύµφωνα µε το έντυπο υπό στοιχεία ∆11 που 
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. πρ.οικ. 1649/45/15.01.2014 
(ΦΕΚ 45Β΄). 
- Αρµόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας είναι η ∆/νση Περιβάλλοντος 
&Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, Ικτίνου 2, Μυτιλήνη 81 100 τηλ. 
2251047688 
- Το παρόν δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ». 
- Η ανακοίνωση και η ΜΠΕ του έργου έχει αναρτηθεί στο link: 
http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/quest/meletes. 
- Η δαπάνη θα πληρωθεί από το φορέα υλοποίησης του έργου. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του 
σχετικά µε το έργο “Έργα υποδοµής διαχείρισης ακαθάρτων, οµβρίων και ύδρευσης Ψαρών” και 
σύµφωνα µε το έντυπο υπό στοιχεία ∆11 που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης µε αρ. πρ.οικ. 1649/45/15.01.2014 (ΦΕΚ 45Β΄). 
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Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα όµως µε την εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 του ΥΠ.ΕΣ.Α& Η.∆ και το 
άρθρο 76 του ν. 3852/2010.: «Σε δήµους κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν 
προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Επιτροπή ∆ιαβούλευσης τις αρµοδιότητες 
ασκεί το οικείο δηµοτικό συµβούλιο, δεδοµένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκµήριο της 
αρµοδιότητας». Συνεπώς στο ∆ήµο Ψαρών δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και Επιτροπής ∆ιαβούλευσης τις αρµοδιότητες των οποίων ασκεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη: 

• το υπ’ αριθµ.. 72259/13-11-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου 

• την υπ’ αρ. πρωτ. 65555/1629/22-11-2017 ανακοίνωση της Περιφερειακής Επιτροπής 
Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

• το Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209Α) 
• το άρθρο 5 του ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014 
• Το έντυπο ∆11 του ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014 
• το φάκελο ΜΠΕ του έργου: “Έργα υποδοµής διαχείρισης ακαθάρτων, οµβρίων και 

ύδρευσης Ψαρών ”,  
• το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 & το άρθρο 75 του Ν 3463/2006 
• την εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 του ΥΠ.ΕΣ.Α& Η.∆ 
• το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
"Έργα υποδοµής διαχείρισης ακαθάρτων, οµβρίων, και ύδρευσης Ψαρών" και συγκεκριµένα 
της δραστηριότητας "∆ίκτυο Αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΜΕΛ) 
∆ήµου Ψαρών, µε τα συνοδά έργα αντλιοστάσια, συλλεκτήριος αγωγός προσαγωγής, αγωγός 
διάθεσης, αποθεσιοθάλαµος, δεξαµενή άρδευσης, αρδευτικό δίκτυο, αγωγός οµβρίων ∆ήµου 
Ψαρών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου", όπως αυτή εγκρίθηκε και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα http://www.ρνaigaiou.gov.gr/web/gues/meletes.         

                                   
2. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Ψαρών κ. Κωνσταντίνο Βρατσάνο για τη συµπλήρωση και 

υπογραφή του εντύπου υπό στοιχεία ∆11 που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης µε αρ. πρ.οικ. 1649/45/15.01.2014 (ΦΕΚ 45Β΄). 

 
 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
και στην ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου 
 
 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 95/2017 
 
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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