
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                
 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  13/2018

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 67/2018
Στα Ψαρά σήμερα την 26η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και

ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.  865/22-6-2018
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).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη  απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βασιλική Ευαγγελία 
2) Δημητρέλης Νικόλαος 
3) Κούτικα Αγγελική 
4) Κουτσοδόντη Βασιλική 
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Παπαμιχάλης Ιωάννης
7) Χατζησκουλίδης Χρήστος

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 υποβολής πρότασης στο ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ)
2014-2020  στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  19,  Υπομέτρου  19.2  για  τη  Δράση  19.2.4:  «ΒΑΣΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη: 
 το  γεγονός  της  αναγκαιότητας  άμεσης  λήψης  σχετικής  απόφασης  δημοτικού  συμβουλίου

προκειμένου να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την υποβολή πρότασης στο
ΤΟΠΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΠΑΑ)  2014-2020  στο  πλαίσιο  του
Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 για τη Δράση 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»  για την ένταξη και χρηματοδότηση  έργων  (σύνταξη
τεχνικών δελτίων, δημιουργία φακέλου πρότασης με τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα κλπ.),
καθώς  σύμφωνα  με  την  υπ’  αρ.  πρωτ.  6783/27-4-2018  Πρόσκληση  της  Εταιρίας  Τοπικής
Ανάπτυξης Χίου (Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ) η καταληκτική ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής
υποβολής πρότασης είναι η 12/07/2018, καθώς 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.

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Βρατσάνος Μάρκος
3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
4) Χαχούλης Φώτιος
5) Βασιλικής Ιωάννης
6) Μπεναρδής Γεώργιος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση  υποβολής  πρότασης  στο  ΤΟΠΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 για τη Δράση
19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».
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Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το μοναδικό εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, έδωσε το λόγο
στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Με την υπ’ αρ. πρωτ. 6783/27-4-2018 Πρόσκληση της Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης Χίου (Ε.Τ.Α.Χ.
Α.Α.Ε. ΟΤΑ) καλούνται οι φορείς για την  υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να
ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν, στο πλαίσιο του 
Μέτρου 19  «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) –
LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020», 
Υπομέτρου  19.2  «ΣΤΗΡΙΞΗ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΤΩΝ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»
του  ΤΟΠΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΠΑΑ)  2014-2020 (για
παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα).
Όπως αναφέρεται  και  στην εν  λόγω πρόσκληση,  «δύναται  να  χρηματοδοτηθούν πράξεις  δημοσίου
χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων
της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η
όποια  χρηματική  συνεισφορά  από  το  κοινό  καλύπτει  μέρος  μόνο  του  πραγματικού  κόστους  της
δραστηριότητας,  δεν  μεταβάλει  τον  μη  οικονομικό  της  χαρακτήρα και  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως
αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία».
Συγκεκριμένα και αναφορικά με την:
Δράση 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, 
Υποδράση 19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών
για  τον  αγροτικό  πληθυσμό,  καθώς  και  των  σχετικών  υποδομών  (ενδεικτικά:  παιδικοί  σταθμοί,
αγροτικά ιατρεία) 
προβλέπονται τα εξής:
«Η  συγκεκριμένη  υπο-δράση  περιλαμβάνει  έργα  ανάπλασης  και  βελτίωσης  υποδομών  για  την
εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού και τη βελτίωση της παροχής βασικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά και
όχι  περιοριστικά  αναφέρονται,  παιδικοί  σταθμοί,  αγροτικά  ιατρεία,  ΚΑΠΗ,  Κέντρα  Δημιουργικής
Απασχόλησης κλπ. Οι κάτοικοι στην ύπαιθρο του νησιού της Χίου (πλην της ΔΕ Χίου και Ομηρούπολης),
καθώς και των Ψαρών και των Οινουσσών αντιμετωπίζουν το ζήτημα της απομόνωσης τους,  πολύ
περισσότερο από τους υπόλοιπους κατοίκους του νησιού, και συχνά στερούνται πρόσβασης ακόμα και σε
βασικές κοινωνικές υπηρεσίες. Αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας η πρόσβαση όλων των κατοίκων σε
τέτοιες  δομές,  πλήρως εξοπλισμένων  προκειμένου  να  ενισχυθεί  το αίσθημα ασφάλειας  τους.  Για το
σκοπό αυτό η δημιουργία τέτοιων κοινωνικών υποδομών που καλύπτουν βασικές υπηρεσίες για την
εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού, όπου χρειάζεται, καθίσταται αναγκαία.
Προτεραιότητα,  λόγω  της  σημαντικότητας  του  τομέα  της  υγειονομικής  περίθαλψης,  θα  δοθεί  στην
δημιουργία αγροτικών ιατρείων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000,00 €.
Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (ΦΠΑ)  δεν  είναι  επιλέξιμος,  εκτός  της  περίπτωσης  που  δεν  είναι
ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).
Ποσοστό Επιχορήγησης : 
Α) για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100%
Β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των
επιλέξιμων  δαπανών  και  του  κέρδους  εκμετάλλευσης  της  επένδυσης.  Το  κέρδος  εκμετάλλευσης
αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, στις
περιπτώσεις  εφαρμογής των άρθρων 53 και  55  του  Καν.  651/2014,  το μέγιστο  ποσοστό  ενίσχυσης
δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής
ανάλυσης.
Στόχος της Υποδράσης είναι: Η αναβάθμιση των βασικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.
Η δράση αυτή εξυπηρετεί άμεσα μία (1) από τους τρεις (3) θεματικές κατευθύνσεις
i. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης : Η υπο-δράση εφαρμόζεται σε όλη την
περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 €
και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:
• Κτιριακές εγκαταστάσεις – έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
• Λοιπός εξοπλισμός
• Μελέτες εκτός (41.6, 41.7)
• Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας
• Αξιοποίηση διαδικτύου
• Διαμόρφωση χώρων
• Εξοπλισμός γραφείου
• Δαπάνες για απόκτηση γης
• Αγορά μεταφορικού μέσου για την μετακίνηση ευπαθών ομάδων
• Τεχνική στήριξη για την υλοποίηση του έργου
• Δαπάνη ενημέρωσης επισκεπτών
• Μηχανολογικός εξοπλισμός /εξοπλισμός ΑΠΕ
• Δαπάνη υποβολής φακέλου»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε την υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση
στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  19,  Υπομέτρου  19.2  του  ΤΟΠΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΠΑΑ)  2014-2020 (για  παρεμβάσεις  Δημοσίου  χαρακτήρα),  και  συγκεκριμένα  στη
Δράση  19.2.4:  «ΒΑΣΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  & ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΧΩΡΙΩΝ  ΣΕ  ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ»
προκειμένου  ο  δήμος  μας  να  προβεί  στην  προμήθεια  ιατρικού  εξοπλισμού  και  εξοπλισμού
γραφείου  για  τις  ανάγκες  του  αγροτικού  ιατρείου  του  νησιού,  εκτιμώμενου  προϋπολογισμού
90.000,00 ευρώ.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
1. την  υπ’  αρ.  πρωτ.  6783/27-4-2018  Πρόσκληση  της  Εταιρίας  Τοπικής  Ανάπτυξης  Χίου

(Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ)
2. το  γεγονός  ότι  προτεραιότητα  και  βασικός  στόχος  πρέπει  να  αποτελεί  η  βελτίωση  των

συνθηκών της υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να ενισχυθεί μεταξύ άλλων το αίσθημα
ασφάλειας των κατοίκων του νησιού

3. την  ανάγκη  ένταξης  και  χρηματοδότησης  της  προμήθειας ιατρικού  εξοπλισμού  και
εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του αγροτικού ιατρείου του νησιού

4. τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών
5. τις διατάξεις των άρθρων 65 &,67 του Ν.3852/2010
6. τις διατάξεις των άρθρων 75 & 93 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει  κατόπιν  της  υπ’  αρ.  πρωτ.  6783/27-4-2018  Πρόσκλησης  της  Εταιρίας  Τοπικής

Ανάπτυξης Χίου (Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ), την υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση
στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2  του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα), και συγκεκριμένα στη
Δράση  19.2.4:  «ΒΑΣΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  &  ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΧΩΡΙΩΝ  ΣΕ  ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ», προκειμένου ο Δήμος Ψαρών να προβεί στην  προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού
και εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του αγροτικού ιατρείου του νησιού,  εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ.

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

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  67/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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