
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                
 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  16/2018

ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης:90/2018
Στα Ψαρά σήμερα την 5η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Ψαρών,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  πρωτ.
1095/5-9-2018 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 οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Βασιλική Ευαγγελία
6) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
7) Κούτικα Αγγελική 
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 των
χρονικών περιορισμών και της αναγκαιότητας επίσπευσης και άμεσης δρομολόγησης των διαδικασιών
εκείνων που απαιτούνται  για την υποβολή προτάσεων ένταξης  στα εν λόγω προγράμματα, καθώς
σύμφωνα με την υπ’ αρ πρωτ. οικ.922/08.05.2018 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ’ αρ. πρωτ. 18334/10-5-
2018   πρόσκληση  Ι  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:  Ψ4Ω0465ΧΘ7-Τ05)  καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής  προτάσεων  είναι  η  28η  Σεπτεμβρίου  2018  &  η  30η  Σεπτεμβρίου  2018
αντίστοιχα.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Τσαπής Μάρκος
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Μπεναρδής Γεώργιος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Υποβολή  Αιτήματος  Χρηματοδότησης  στο  Πρόγραμμα  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι”  του
Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων
ύδρευσης»  με  τίτλο:  «Υποδομές  ύδρευσης  για  την  εξασφάλιση  επαρκούς  ποσότητας  και
ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».

ΑΔΑ: 9Κ4ΦΩΗΧ-Α74



Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 
Με  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  18334/10-5-2018 πρόσκληση  Ι  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:
Ψ4Ω0465ΧΘ7-Τ05), καλούνται οι  Δήμοι,  Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
και  Σύνδεσμοι  Ύδρευσης της  χώρας για την  υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν  στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι»,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας «Βελτίωση  των  υποδομών  των
δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και
ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων Ύδρευσης της
χώρας  για  την  κατασκευή  έργων  και  την  προμήθεια  απαραίτητου  εξοπλισμού  με  στόχο  την
εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Στην  εν  λόγω  πρόσκληση,  ορίζεται  ότι  κάθε  δυνητικός  δικαιούχος  υποβάλει  μία  (1)  αίτηση
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 300.000 €
(προ ΦΠΑ) και ανώτατο προϋπολογισμό έργου, 3.000.000 € (προ ΦΠΑ).

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω πρόσκληση το αίτημα ένταξης συνοδεύεται μεταξύ
άλλων από: 
«Απόφαση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου  του  Δήμου  ή  ΔΕΥΑ ή  Συνδέσμου  Ύδρευσης,  για  την
υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών στη συνεδρίαση του οργάνου και δεσμεύουν μετά την έκδοση της
απόφασης ένταξης  τον δικαιούχο για  τη  συνομολόγηση του  επενδυτικού  δανείου,  σύμφωνα  με  τους
όρους της ΚΥΑ. 
Οι φορείς που δε διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια του αναθέτοντα φορέα για την σύναψη
δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών, κατά το άρθρο 44 του ν.4412/2016, στο αίτημα για την
ένταξή τους στο Πρόγραμμα, οφείλουν να προβλέπουν την ανάληψη των καθηκόντων του αναθέτοντα
φορέα από τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα. Το αίτημα θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του
φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα. Οι δύο φορείς θα συνυπογράφουν Προγραμματική Συμφωνία επ’
αυτού.  Αν  υποβάλλεται  με  την  πρόταση  η  σύμφωνη  γνώμη  του  φορέα  που  θα  αναλάβει,  τότε  η
Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια. Στην απόφαση ένταξης για τα αιτήματα αυτά θα
υπάρχει σχετική πρόβλεψη.»

Στο  πλαίσιο  λοιπόν  του  εν  λόγω προγράμματος  χρηματοδότησης  των  δήμων  με  τίτλο  Υποδομές
ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση,
και κατόπιν εκτίμησης και καταγραφής των αναγκών αναβάθμισης του συστήματος ύδρευσης του
νησιού,  προτείνουμε  την  αποδοχή  της  συμμετοχής  του  Δήμου  Ψαρών  στο  Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι»,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας «Βελτίωση  των  υποδομών  των  δικτύων
ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας
ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»,  προκειμένου ο δήμος μας να προβεί στην υλοποίηση έργων
αναβάθμισης του εξωτερικού υδραγωγείου (Α/Σ και δεξαμενές) και να αναπτύξει δράσεις προς την
κατεύθυνση της ενεργειακής αυτονομίας του συστήματος ύδρευσης. Συγκεκριμένα προβλέπεται στο
πλαίσιο  της  αναβάθμισης  του  συστήματος  ύδρευσης  και  του  λειτουργικού  και  ενεργειακού
εξορθολογισμού:

 η αναβάθμιση και αξιοποίηση των υφιστάμενων δεξαμενών ύδρευσης,
 η ανάπτυξη συστήματος τηλελέγχου του δικτύου ύδρευσης με την εγκατάσταση συστήματος

τηλεμετρίας για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του νερού,
 η  αναβάθμιση  –  συντήρηση  υφιστάμενων  Α/Σ  ύδρευσης  καθώς  και  η  εγκατάσταση

συστήματος φωτοβολταϊκών για την παραγωγή ενέργειας.  
Η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων που στοχεύουν στην ολοκλήρωση της αναβάθμισης όλου του
υδρευτικού συστήματος είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας
ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση της νήσου Ψαρών.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 530.799,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΑΔΑ: 9Κ4ΦΩΗΧ-Α74



Να σημειωθεί ότι στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του Δήμου Χίου για
την διοικητική  υποστήριξη του Δήμου Ψαρών στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών και  επειδή ο
Δήμος Ψαρών  δε διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια του αναθέτοντα φορέα για την σύναψη
δημοσίων  συμβάσεων  έργων  και  προμηθειών,  κατά  το  άρθρο  44  του  ν.4412/2016, προβλέπεται η
ανάληψη των καθηκόντων του αναθέτοντα φορέα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου. 

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά με:

Α) Την  υποβολή  αιτήματος  χρηματοδότησης  στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι»,  στον  Άξονα
Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης
για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», (η
υπ’ αριθμ. πρωτ. 18334/10-5-2018 πρόσκληση Ι του Υπουργείου Εσωτερικών). 

Β) Την υποβολή αιτήματος ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα, προκειμένου ο Δήμος Ψαρών να προβεί
στην υλοποίηση του έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ  -  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»,  με  το  οποίο  προβλέπεται στο  πλαίσιο  της  αναβάθμισης  του
συστήματος ύδρευσης και του λειτουργικού και ενεργειακού εξορθολογισμού:

 η αναβάθμιση και αξιοποίηση των υφιστάμενων δεξαμενών ύδρευσης,
 η ανάπτυξη συστήματος τηλελέγχου του δικτύου ύδρευσης με την εγκατάσταση συστήματος

τηλεμετρίας για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του νερού,
 η  αναβάθμιση  –  συντήρηση  υφιστάμενων  Α/Σ  ύδρευσης  καθώς  και  η  εγκατάσταση

συστήματος φωτοβολταϊκών για την παραγωγή ενέργειας. 

Γ) Την  αποδοχή  δέσμευσης  μετά  την  έκδοση  της  απόφασης  ένταξης  του  δικαιούχου  για  τη
συνομολόγηση του επενδυτικού δανείου, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 13022 (ΦΕΚ 1377 B/
24-4-2018) ΚΥΑ

Δ) Την  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  ως  νόμιμο  εκπρόσωπο  για  κάθε  σχετική  με  την  υποβολή
πρότασης ενέργεια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
 την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  18334/10-5-2018 πρόσκληση  Ι  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:

Ψ4Ω0465ΧΘ7-Τ05)
 Την υπ’ αριθμ. 13022 (ΦΕΚ 1377 B/ 24-4-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,

Οικονομίας  και  Ανάπτυξης,  Οικονομικών  «Ειδικό  Πρόγραμμα  Χορήγησης  Επενδυτικών
Δανείων σε ΟΤΑ: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων,
έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δόσεων των
δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την
αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμματος»

 την  προγραμματική  σύμβαση  μεταξύ  του  Δήμου  Ψαρών  και  του  Δήμου  Χίου  για  την
διοικητική υποστήριξη του Δήμου Ψαρών στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την  υποβολή  αιτήματος  χρηματοδότησης  στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι»,  στον  Άξονα
Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης
για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», (η
υπ’ αριθμ. πρωτ. 18334/10-5-2018 πρόσκληση Ι του Υπουργείου Εσωτερικών). 

ΑΔΑ: 9Κ4ΦΩΗΧ-Α74



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Β) Την υποβολή αιτήματος ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα, προκειμένου ο Δήμος Ψαρών να προβεί
στην υλοποίηση του έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ  -  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»,  με  το  οποίο  προβλέπεται στο  πλαίσιο  της  αναβάθμισης  του
συστήματος ύδρευσης και του λειτουργικού και ενεργειακού εξορθολογισμού:

 η αναβάθμιση και αξιοποίηση των υφιστάμενων δεξαμενών ύδρευσης,
 η ανάπτυξη συστήματος τηλελέγχου του δικτύου ύδρευσης με την εγκατάσταση συστήματος

τηλεμετρίας για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του νερού,
 η  αναβάθμιση  –  συντήρηση  υφιστάμενων  Α/Σ  ύδρευσης  καθώς  και  η  εγκατάσταση

συστήματος φωτοβολταϊκών για την παραγωγή ενέργειας. 
Η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων που στοχεύουν στην ολοκλήρωση της αναβάθμισης όλου του
υδρευτικού συστήματος, κρίνεται απαραίτητη για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας
ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση της νήσου Ψαρών.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 530.799,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Το αίτημα θα συνοδεύεται από την  Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του
Δήμου Χίου για την διοικητική υποστήριξη του Δήμου Ψαρών στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών,
βάση της οποίας, η ανάληψη των καθηκόντων του αναθέτοντα φορέα θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία
του Δήμου Χίου επειδή ο Δήμος Ψαρών δε διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια του αναθέτοντα
φορέα  για  την  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων  έργων  και  προμηθειών,  κατά  το  άρθρο  44  του
ν.4412/2016.

Γ) Την  αποδοχή  δέσμευσης  μετά  την  έκδοση  της  απόφασης  ένταξης  του  δικαιούχου  για  τη
συνομολόγηση του επενδυτικού δανείου, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 13022 (ΦΕΚ 1377 B/
24-4-2018) ΚΥΑ.

Δ) Την  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  ως  νόμιμο  εκπρόσωπο  για  κάθε  σχετική  με  την  υποβολή
πρότασης ενέργεια.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  90/2018

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: 9Κ4ΦΩΗΧ-Α74
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