
  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: 101/2018
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 3

          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  Πρότασης  Ένταξης  στο  Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα  “Επιχορήγηση
μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ” του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκπόνηση
μελετών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ».

ΑΔΑ: 7ΑΣΥΩΗΧ-61Λ



Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το  5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 104773_17/9-8-2017 πρόσκλησης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων καλούνται οι δήμοι με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, καθώς και οι ορεινοί
δήμοι,  όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 3852/2010, άνω των 10.000 κατοίκων να
υποβάλουν  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  τις  προτάσεις  του  για  ένταξη  στο
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Επιχορήγησης Μελετών Ωρίμανσης έργων υποδομής ή έργων γενικού
ενδιαφέροντος σ’ αυτούς.
Η υποβολή των προτάσεων ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα αρχίζει την 1-9-2017 και λήγει
την 31-10-2018. Η επιχορήγηση καλύπτει τη δαπάνη των δικαιούχων Δήμων:

 για την εκπόνηση μελέτης ή μελετών,
 για την ωρίμανση του έργου, στο οποίο αφορά η μελέτη, που περιλαμβάνει την υποστήριξη

όλων των επιμέρους διαδικασιών ωρίμανσης αυτού.
Η επιχορήγηση ανά Δήμο δεν μπορεί να ξεπερνά το συνολικό ποσό των 85.000 ευρώ.
Η επιχορήγηση για το  κόστος  υπηρεσιών ωρίμανσης του έργου,  στο  οποίο αφορά η μελέτη,  δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 20% του κόστους της μελέτης. 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους δικαιούχους Δήμους θα πρέπει να αναφέρονται σε μελέτες
έργων  υποδομής  ή  έργων  γενικού  ενδιαφέροντος  που  θα  υπηρετούν  τις  ευρύτερες  ανάγκες  των
Δημοτών.

Στο πλαίσιο λοιπόν της ανωτέρω πρόσκλησης και κατόπιν εκτίμησης των αναγκών του νησιού μας σε
έργα  υποδομής  που  θα  συμβάλουν  στην  βελτίωση  των  συνθηκών  διαβίωσης  των  κατοίκων,
προτείνουμε  την  υποβολή  πρότασης  στο  Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα  «Επιχορήγηση  μελετών
ωρίμανσης έργων των Ο.Τ.Α.», του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την χρηματοδότηση
των απαραίτητων μελετών (αρχιτεκτονική, στατική, Η/Μ, ΚΕΝΑΚ) και υπηρεσιών ωρίμανσης του
έργου με  τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΨΑΡΩΝ»,  εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 85.000,00 ευρώ.

Επειδή το ήδη υπάρχον ιατρείο αδυνατεί  να καλύψει  τις  ανάγκες των μόνιμων κατοίκων και των
επισκεπτών  του  νησιού,  καθώς  λόγω  των  μικρών  σε  εμβαδόν  χώρων  του,  των  πεπαλαιωμένων
εγκαταστάσεών του, την έλλειψη πρόσβασης ΑΜΕΑ, τη δύσκολη πρόσβαση του ασθενοφόρου, και
άλλων προβλημάτων, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές, η ανέγερση νέου ιατρείου
στο νησί θα αποτελέσει έργο υποδομής και είναι υψίστης σημασίας λόγω της σημαντικότητας του
τομέα της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην καθημερινότητα των κατοίκων. Θα συμβάλει
δε σημαντικά στη τόνωση μεταξύ άλλων του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και των εποχιακών
επισκεπτών του νησιού όσων αφορά στην παροχή περίθαλψης και πρώτων βοηθειών. Επίσης με την
κατασκευή  του  νέου  ιατρείου  εκτιμάται  ότι  θα  επιλυθεί  το  χρόνιο  πρόβλημα  στελέχωσης  του
αγροτικού ιατρείου του νησιού, καθώς στις εγκαταστάσεις του θα προβλεφθεί και θα εξασφαλιστεί
χώρος φιλοξενίας ιατρικού προσωπικού, προκειμένω να δοθεί κίνητρο για την έλευση και παραμονή
νέων αγροτικών ιατρών στο νησί.

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
 το  γεγονός  ότι  προτεραιότητα  και  βασικός  στόχος  πρέπει  να  αποτελεί  η  βελτίωση  των

συνθηκών  και  των  υπηρεσιών  παροχής  υγειονομικής  περίθαλψης  και  πρώτων  βοηθειών,
προκειμένου να ενισχυθεί μεταξύ άλλων το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και εποχιακών
επισκεπτών του νησιού

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

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Α) Εγκρίνει  την  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  απαραίτητων  μελετών
(αρχιτεκτονική,  στατική,  Η/Μ,  ΚΕΝΑΚ)  και  υπηρεσιών  ωρίμανσης του  έργου με  τίτλο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΟΥ  ΙΑΤΡΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΨΑΡΩΝ»,  εκτιμώμενου  προϋπολογισμού 85.000,00
ευρώ, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης.

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

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  101/2018
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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