
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                                  Από το Πρακτικό της µε αριθµ  1/2018 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
                                                  

ΘΕΜΑ: ∆ωρεάν παραχώρηση τρέιλερ µεταφοράς σκαφών στο ∆ήµο 
Οινουσσών για 2 έτη 

Αρ. Απόφασης: 6/2018 
Στα Ψαρά σήµερα την 12η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας 

Παρασκευή και ώρα 18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ψαρών, ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ. 51/08-1-2018 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 δέκα (10) και ονοµαστικά οι: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία 
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος 
3.Κούτικα Αγγελική  
4.Κουτσοδόντη Αγγελική  
5.Κουτσοδόντη Βασιλική     
6.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                          
7.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 
8.Παπαµιχάλης Ιωάννης 

1.Βασιλικής Ιωάννης  
2.Βρατσάνος Μάρκος  
3.Κουτσοδόντη Καλλιόπη 
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
νόµιµα) 

9.Χατζησκουλίδης Χρήστος  
10.Χαχούλης Φώτης  
  

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 πρότεινε να 
συζητηθεί και το εξής εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα: 
 

1. Έγκριση µετακίνησης ∆ηµάρχου  
 
Ο ∆ήµαρχος θα πρέπει να µεταβεί στη Χίο, τη ∆ευτέρα 15/01/2018, κατόπιν κλήσης για κατάθεση του 
στο Λιµεναρχείο Χίου. Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι σύµφωνα µε την παρ. 1 του αρ. 140 
του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.) πρέπει να προηγηθεί της µετακίνησης αυτής για υπηρεσιακούς λόγους, η 
έγκρισή της από το δηµοτικό συµβούλιο.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και 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 εισηγούµενη το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. 
∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: 
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Η Πρόεδρος 
 

Υπογραφή 

Τα Μέλη 
 

Υπογραφές 

Με την αρ. πρωτ. 1882/20-12-2017 αίτηση του, ο ∆ήµος Οινουσσών αιτήθηκε την δωρεάν 
παραχώρηση του τρέιλερ µεταφοράς σκαφών που ανήκει στο ∆ήµο Ψαρών προκειµένου να 
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των επαγγελµατιών αλιέων των Οινουσσών. 

Το συγκεκριµένο τρέιλερ το προµηθεύτηκε ο δήµος µας το 2005, το οποίο σε συνδυασµό µε την 
προµήθεια του γερανού θα αποτελούσαν τα βασικά εργαλεία ανέλκυσης και καθέλκυσης των 
αλιευτικών σκαφών των επαγγελµατιών αλιέων των Ψαρών.  

Από το 2005 µέχρι σήµερα το τρέιλερ δεν χρησιµοποιήθηκε από τους αλιείς οι όποιοι όλο αυτό 
το διάστηµα χρησιµοποιούσαν µόνο τον γερανό για τις εργασίες ανέλκυσης και καθέλκυσης µε 
αποτέλεσµα το τρέιλερ να βρίσκεται σε πλήρη ακινησία. Οι λόγοι για τους οποίους δεν 
χρησιµοποιήθηκε το τρέιλερ ήταν οι ακόλουθοι: 

1) To τρέιλερ είναι κατασκευασµένο για µεταφορά µεγάλων καϊκιών ενώ στην πλειονότητα τους 
τα καΐκια που ελλιµενίζονται στα Ψαρά δεν ξεπερνούν τα 8m. 

2) Προκειµένου να ρυµουλκηθεί το τρέιλερ απαιτείται µεγάλο όχηµα ή µηχάνηµα έργου µε ειδικό 
κοτσαδόρο και όχι κοτσαδόρο τύπου µπίλιας που χρειάζονται τα συνηθισµένα τρέιλερ 
µεταφοράς σκαφών. 

3) Συνήθως οι επισκευές των σκαφών γίνονται επί τόπου στο σηµείο ανέλκυσης και σε µικρή 
απόσταση από τον γερανό και σπάνια απαιτείται η µεταφορά σε µεγαλύτερη  απόσταση. 

Στο άρθρο 199 παράγραφος 4 του Ν. 3463/2006 αναφέρεται στο εξής:  
"∆ωρεές δηµοτικών και κοινοτικών κινητών πραγµάτων, πλην χρηµατικών παροχών,  επιτρέπονται 
ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε  την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, προς το ∆ηµόσιο, Οργανισµούς  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοµικά πρόσωπα  δηµοσίου δικαίου 
και οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση  σκοπού, που συνδέεται µε την 
προαγωγή των τοπικών συµφερόντων ή την άµεση εξυπηρέτηση των  κατοίκων της περιοχής." 
 
Το ∆.Σ. κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και: 

• Την µε αρ. πρωτ. 1882/20-12-2017 αίτηση του ∆ήµου Οινουσσών 
• Την παράγραφο 4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 
• Τον σκοπό για τον οποίο αιτείται τη δωρεά του τρέιλερ ο ∆ήµος Οινουσσών και ο οποίος 

είναι αποκλειστικά η άµεση εξυπηρέτηση των κατοίκων των Οινουσσών 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Τη δωρεάν παραχώρηση του τρέιλερ µεταφοράς σκαφών στο ∆ήµο Οινουσσών για 2 έτη µε την 
προϋπόθεση της τακτικής συντήρησης του.  
 
 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  6/2018 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 
  
 
 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Ο ∆ήµαρχος Ψαρών 

 
 

   Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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