
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                
 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  18/2018

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 100/2018
Στα Ψαρά σήμερα την 25η του μήνα Σεπτεμβρίου 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.
1154/21-9-2018 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 επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τσαπής Μάρκος
2) Δημητρέλης Νικόλαος
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Βασιλική Ευαγγελία 
5) Μπεναρδής Γεώργιος
6) Κούτικα Αγγελική 
7) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
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 πρότεινε να
συζητηθούν και τα εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα:

1. Έγκριση  και  οριστική  παραλαβή  της  μελέτης  «Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  και
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δ. Ψαρών»

2. Συνεργασία Δήμου Ψαρών για τον σχεδιασμό- υλοποίηση δράσεων της εταιρείας πρόληψης και
προαγωγής της υγείας

Το κατεπείγον του  1ου θέματος έγκειται  στο γεγονός ότι  πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
παραλαβής της ανωτέρω μελέτης προκειμένου να προβούμε στην άμεση δημοπράτηση και υλοποίηση
του τόσο σημαντικού για το νησί μας έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων Δ. Ψαρών» 
Το κατεπείγον του 2ου θέματος έγκειται στο γεγονός ότι έχει προγραμματιστεί επίσκεψη της εταιρείας
πρόληψης και προαγωγής της υγείας στις 3-4 Νοεμβρίου στη Χίο και πρέπει να προβούμε άμεσα στη
δρομολόγηση των προβλεπόμενων γι’ αυτό το σκοπό διαδικασιών (σύναψη μνημονίου συνεργασίας,
εγκρίσεις ΔΥΠΕ, κλπ) προκειμένου να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη επίσκεψη και στο νησί μας.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς 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.

Σελίδα 1 από 2

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Βρατσάνος Μάρκος
3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
4) Χατζησκουλίδης Χρήστος 
5) Βασιλικής Ιωάννης

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής αιτήματος απόσυρσης από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ‘‘Επιχορήγηση
μελετών  ωρίμανσης  έργων  των  ΟΤΑ’’  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων, της  Αίτησης
Χρηματοδότησης  για  την  εκπόνηση  των  μελετών  του  έργου  με  τίτλο  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ “ΞΕΝΩΝΑΣ Ε.Ο.Τ.” ΣΤΑ ΨΑΡΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ»

ΑΔΑ: 7ΥΩΡΩΗΧ-ΞΩΣ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Με την υπ’ αριθμόν 20/2018 προηγούμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η υποβολή
πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των Ο.Τ.Α.», στο
πλαίσιο  της  υπ’  αρ.  πρωτ.  104773_17/9-8-2017  πρόσκλησης  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και
Δανείων,  για  την  χρηματοδότηση  των  απαιτούμενων  μελετών  (Τοπογραφική  και  Αρχιτεκτονική
μελέτη,  μελέτες  επισκευής  φέρουσας  κατασκευής,  παθητικής  και  ενεργητικής  πυροπροστασίας,
ισχυρών ρευμάτων,  κλιματισμού,  ύδρευσης,  αποχέτευσης,  χρονικού προγραμματισμού,  θέρμανσης,
χάραξης  αιγιαλού  και  παραλίας)  και  υπηρεσιών  ωρίμανσης  του έργου:  «Επισκευή  και
Επαναλειτουργία του Ξενοδοχείου “Ξενώνας Ε.Ο.Τ.” στα Ψαρά της Π.Ε. Χίου» με προϋπολογισμό
84.692,00 ευρώ. Η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.  3645/26-4-2018 απόφαση του
Δ.Σ. του Τ.Π & Δ.
Δεδομένου  ότι  με  την  υπ’  αριθμόν  85/2018 απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  εγκρίθηκε  η
εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Ξενώνας ΕΟΤ», με μειωμένο μίσθωμα και για χρονικό διάστημα
μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη (παρ. 3 του άρθρου 192 του Ν.3463/06), υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα
αναλάβει το σύνολο της δαπάνης ανακαίνισης / ανακατασκευής του ακινήτου, δεν υφίσταται πλέον η
ανάγκη εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την επισκευή του εν λόγω κτιρίου και για το λόγο
αυτό  εισηγούμαστε  την  υποβολή  αιτήματος  απόσυρσης από  το  Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα
“Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ” του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, της
Αίτησης Χρηματοδότησης για την εκπόνηση των μελετών του έργου με τίτλο  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ “ΞΕΝΩΝΑΣ Ε.Ο.Τ.” ΣΤΑ ΨΑΡΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ»
προκειμένω ο Δήμος Ψαρών να υποβάλει εκ νέου πρόταση για την εκπόνηση μελετών του έργου με
τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ».

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:
 την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  104773_17/9-8-2017  πρόσκληση  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  &

Δανείων
 τις υπ’ αριθμόν 20/2018 & 85/2018 προηγούμενες αποφάσεις Δ.Σ. 
 την υπ’ αρ. πρωτ. 3645/26-4-2018 απόφαση του Τ.Π & Δ. έγκρισης της πρότασης του Δήμου

Ψαρών
 το γεγονός ότι δεν υφίσταται πλέον η αναγκαιότητα εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και

υπηρεσιών ωρίμανσης του έργου: «Επισκευή και Επαναλειτουργία του Ξενοδοχείου “Ξενώνας
Ε.Ο.Τ.” στα Ψαρά της Π.Ε. Χίου»

 το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 75 του Ν 3463/2006
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος απόσυρσης από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα  ‘‘Επιχορήγηση
μελετών  ωρίμανσης  έργων  των  ΟΤΑ’’  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων, της  Αίτησης
Χρηματοδότησης  για  την  εκπόνηση  των  μελετών  του  έργου  με  τίτλο  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ “ΞΕΝΩΝΑΣ Ε.Ο.Τ.” ΣΤΑ ΨΑΡΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ»,
για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης.

Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως νόμιμο εκπρόσωπο για κάθε σχετική με την υποβολή του
αιτήματος απόσυρσης ενέργεια.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  100/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Σελίδα 2 από 2

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: 7ΥΩΡΩΗΧ-ΞΩΣ
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