
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  14/2018

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης:75/2018
Στα Ψαρά σήμερα την 24η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και

ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 979/19-7-2018
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) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Δημητρέλης Νικόλαος 
5) Κούτικα Αγγελική 
6) Κουτσοδόντη Βασιλική 
7) Παπαμιχάλης Ιωάννης

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. Έκδοση Ψηφίσματος συμπαράστασης για τους πληγέντες και τα θύματα των φονικών πυρκαγιών
της Αττικής 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη 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  3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.922/08.05.2018 Πρόσκληση της της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (με Κωδικό: ΒΑ_ΕΤΠΑ_2c_65) καλούνται οι φορείς για την υποβολή 
προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν, στο πλαίσιο του 
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          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Χαχούλης Φώτιος
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Βασιλική Ευαγγελία
6) Μπεναρδής Γεώργιος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Ανοιχτής Πρόσκλησης για
υποβολή προτάσεων στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020» και
ειδικότερα στην πρόσκληση: «Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην καταγραφή και την
ανάδειξη  της  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  για  ανάπτυξη  υποδομών  και  υπηρεσιών
ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας (ΟΧΕ)»
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του Άξονα προτεραιότητας  1 «Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της  παραγωγικής/επιχειρηματικής
δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των
νησιών  της  Περιφέρειας,  ιδιαίτερα  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  και  αύξηση  της  περιφερειακής
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»
ΜΕ  ΤΙΤΛΟ «Εφαρμογή  των  Νέων  Τεχνολογιών  στην  καταγραφή  και  την  ανάδειξη  της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των
πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας (ΟΧΕ)»

Όπως αναφέρεται και στην εν λόγω πρόσκληση, «Η εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην καταγραφή
και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποτελεί ειδικό στόχο του γενικότερου στρατηγικού
στόχου της στρατηγικής των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ),  για την διατήρηση και
ανάδειξη του πολιτιστικού πλεονεκτήματος των μικρών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η
στρατηγική  των  ΟΧΕ  για  την  επενδυτική  προτεραιότητα  2c  έχει  εγκριθεί  με  την  υπ’  αριθμ.
Οικ.1595/13.07.17 Απόφαση της Περ. Βορείου Αιγαίου με αποτέλεσμα οι πράξεις που θα κατατεθούν θα
πρέπει  να  εναρμονίζονται  με  την  εγκεκριμένη  στρατηγική  των  ΟΧΕ.  Η  δράση  αυτή  περιλαμβάνει
ενέργειες ενίσχυσης των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας για ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων
και  ιστορικών  γεγονότων  των  μικρών  νησιών  της  Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου,  για  προβολή  και
τουριστική αξιοποίηση. Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στην εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και
μέσων, προκειμένου να διευρυνθεί η προβολή των πολιτιστικών πόρων στα μικρά νησιά της ΠΒΑ για
αύξηση της ελκυστικότητας τουριστών / επισκεπτών. 
Συνεπώς, έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης για να μην ενέχουν στοιχεία κρατικής
ενίσχυσης, δεν θα πρέπει να έχουν οικονομικό χαρακτήρα, ήτοι θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν στο
ευρύ  κοινό  ή  η  τυχόν  χρηματική  συνεισφορά  θα  καλύπτει  μόνο  ένα  μικρό  μέρος  του  πραγματικού
κόστους.».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε την υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση
του  έργου  «Ψηφιακό  ταξίδι  στην  Ιστορία  και  τον  Πολιτισμό  των  Ψαρών»,  εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 139.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (172.360,00 με ΦΠΑ) στο πλαίσιο του   Άξονα
προτεραιότητας  1 «Άμεση  ανάσχεση  της  συρρίκνωσης  της  παραγωγικής/επιχειρηματικής
δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των
νησιών  της  Περιφέρειας,  ιδιαίτερα  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  και  αύξηση  της  περιφερειακής
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»
με  τίτλο «Εφαρμογή  των  Νέων  Τεχνολογιών  στην  καταγραφή  και  την  ανάδειξη  της  Πολιτιστικής
Κληρονομιάς για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων
της Περιφέρειας (ΟΧΕ)»
Η πρόταση  αφορά  την  προβολή  του  πλούσιου  πολιτιστικού  αποθέματος  των  Ψαρών,  όπως  αυτό
εκφράζεται μέσα από τα μνημεία, τους ιστορικούς τόπους, αλλά και το ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς
περιβάλλον του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πλούσια Ιστορία του νησιού, στα γεγονότα
κυρίως  του 19ου αιώνα που έχουν  σημαδέψει  το  νησί  με  την  καταστροφή των Ψαρών και  στην
δημιουργία  διαδρομών  Ιστορικού  Τουρισμού  και  στη  σύνδεση  τους  με  το  σήμερα  με  τη  χρήση
καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής. 
Σκοπός Έργου

 Η τεκμηρίωση και αποτύπωση των μνημείων που συνθέτουν τα Ψαρά.
 Η διαφύλαξη και η διατήρηση του πολιτιστικού πλούτου των Ψαρών μέσω της ψηφιακής τους

αποτύπωσης.
 Η  ανάδειξη  της  ιστορικής  αξίας  και  του  ιδιαίτερου  πολιτιστικού  πλούτου  του  νησιού  με

ψηφιακά μέσα.
 Η προώθηση των Ψαρών ως τουριστικό προορισμό Ιστορικού ενδιαφέροντος και η αύξηση της

επισκεψιμότητάς  τους  με  μέσα που σέβονται  τα ιδιαίτερα πολιτιστικά  χαρακτηριστικά  του
νησιού.

Το έργο θα υλοποιηθεί βάσει των παρακάτω πακέτων εργασιών - παραδοτέων:
Πακέτο εργασίας 1: Συλλογή και Επιστημονική Τεκμηρίωση Υλικού.
Πακέτο εργασίας 2: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Υλικού.
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Πακέτο εργασίας 3: Δυναμική Πολιτιστική Πύλη Ψαρών. 
Πακέτο εργασίας 4: Εφαρμογή περιήγησης και Ψηφιακής Σήμανσης Μνημείων  
Πακέτο εργασίας 5: Εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας για την περιήγηση στην ιστορία των
Ψαρών
Πακέτο εργασίας 6: Μεταφράσεις κειμένων από τα Ελληνικά σε Αγγλικά -Εκπαίδευση προσωπικού –
Πιλοτική λειτουργία.
Πακέτο εργασίας 7: Δράσεις Δημοσιότητας

Κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας θα είναι ο Δήμος Ψαρών και δικαιούχος θα είναι ο Δήμος
Χίου ο οποίος θα υλοποιήσει το έργο για λογαριασμό του κυρίου του έργου μέσω προγραμματικής
σύμβασης του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010.

Τα μνημεία και σημεία  ενδιαφέροντος που θα προβληθούν μέσω του έργου είναι τα ακόλουθα: 
 Το Κονάκι (προεπαναστατικό, παραδοσιακό κτίριο, ιδιοκτησία του Ναυάρχου Ψαρών Νικολή

Αποστόλη). 
 Αρχοντικά στην περιοχή Κάβος. 
 Προτομή Νικολάου Αποστόλη. 
 Ηρώο πεσόντων αγωνιστών της Επανάστασης του 1821. 
 Οικία και προτομή Κωνσταντίνου Κανάρη.
 Προτομή Κωνσταντίνου Νικόδημου. 
 Προτομή Ιωάννη Βαρβάκη. 
 Μπούρτζι. 
 Ανεμόμυλος στη Μαύρη Ράχη. 
 Μαύρη Ράχη ή Παλαιόκαστρο. 
 Αρχαιολογικός χώρος Αρχοντικίου Ψαρών. 
 Μνημείο πεσόντων περιοχής Φτελιού. 
 Φάρος των Ψαρών.  
 Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου.
 Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
1. την υπ’ αρ. πρωτ.. οικ.922/08.05.2018 Πρόσκληση της της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (με Κωδικό: ΒΑ_ΕΤΠΑ_2c_65)
2. το γεγονός ότι προτεραιότητα και βασικός στόχος πρέπει να αποτελεί η διεύρυνση προβολής

και τουριστικής αξιοποίησης των Ψαρών μέσω της ψηφιοποίησης  πολιτιστικών πόρων και
ιστορικών γεγονότων καθώς και εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων και μέσων για το σκοπό
αυτό. 

3. την  ανάγκη  ένταξης  και  χρηματοδότησης  του  ανωτέρω  έργου,  προκειμένω  μέσω  της
ψηφιοποίησης  πολιτιστικών  πόρων  και  ιστορικών  γεγονότων  καθώς  και  εφαρμογής
καινοτόμων εργαλείων  και  μέσων να  διευρυνθεί  η  τουριστική  προβολή και  η  τουριστική
αξιοποίηση των Ψαρών

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)

έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  κατόπιν  της  υπ’  αρ.  πρωτ..  οικ.922/08.05.2018  Πρόσκλησης  της  Ειδικής  Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου (με Κωδικό:  ΒΑ_ΕΤΠΑ_2c_65),  την υποβολή
πρότασης  για  ένταξη  και  χρηματοδότηση του έργου  «Ψηφιακό  ταξίδι  στην Ιστορία  και  τον
Πολιτισμό  των  Ψαρών»,  εκτιμώμενου  προϋπολογισμού  139.000,00  ευρώ  πλέον  ΦΠΑ  24%
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

(172.360,00  με  ΦΠΑ)  στο  πλαίσιο του   Άξονα  προτεραιότητας  1 «Άμεση  ανάσχεση  της
συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας,
της  ανταγωνιστικότητας  και  της  εξωστρέφειας  των  νησιών  της  Περιφέρειας,  ιδιαίτερα  των
μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  και  αύξηση  της  περιφερειακής  προστιθέμενης  αξίας,  με  αιχμή  την
καινοτομία.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» με τίτλο «Εφαρμογή των Νέων
Τεχνολογιών  στην  καταγραφή  και  την  ανάδειξη  της  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  για  ανάπτυξη
υποδομών  και  υπηρεσιών  ηλεκτρονικής  προβολής  των  πολιτιστικών  πόρων  της  Περιφέρειας
(ΟΧΕ)».

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

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  75/2018

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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