
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                
 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  20/2018

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 115/2018
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  2η του  μήνα  Νοεμβρίου του  έτους  2018 ημέρα  της  εβδομάδας

Παρασκευή και  ώρα  17:30 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Ψαρών  συνήλθε  σε  δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με
αριθμό  πρωτ.  1349/26-10-2018  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) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Κούτικα Αγγελική
5) Βασιλική Ευαγγελία
6) Παπαμιχάλης Ιωάννης
7) 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
συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:

1. Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους της Οικονομικής Επιτροπής
Το κατεπείγον του  εκτός ημερησίας διάταξης θέματος έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει άμεσα να
γίνει αναπλήρωση της κενής θέσης (λόγω παραίτησης) τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής να γίνει η πλήρωση της κενής θέσης
Αντιπροέδρου με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον του ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και αποδέχεται την πρόταση της
προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
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          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Κουτσοδόντη Αγγελική
3) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Βασιλικής Ιωάννης
6) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Υποβολή  Αιτήματος  Χρηματοδότησης  στο  Ε.Π.  «Βόρειο  Αιγαίο»  με  Κωδικό  πρόσκλησης
ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_71 (Α/Α ΟΠΣ: 3246) στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και
των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη,
απασχόληση  και  αντιμετώπιση  της  κλιματικής  αλλαγής»  με  τίτλο:  «Δράσεις  διαχείρισης  στερεών
αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»
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Με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.  2109/ 27-09-2018 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου  (με  Κωδικό  Πρόσκλησης:  ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_71  -Α/Α  ΟΠΣ:  3246)
καλούνται οι φορείς για την  υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και
χρηματοδοτηθούν, στο πλαίσιο
του  Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια
οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής»,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»,  
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις  διαχείρισης  στερεών αποβλήτων στο  πλαίσιο  Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων (ΟΧΕ)»
Όπως αναφέρεται και στην εν λόγω πρόσκληση, «Η δράση αφορά την αναβάθμιση της διαχείρισης των
Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), με την χρηματοδότηση παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην αύξηση
των ποσοστών ανακύκλωσης υλικών και κομποστοποίησης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε πράξεις που
αφορούν,  διαλογή  στην  πηγή,  επαναχρησιμοποίηση  και  κομποστοποίηση.  Ειδικότερα,  μέσω  της
παρούσας πρόσκλησης και μόνο εφόσον πρόκειται για έργο υποδομής, δύναται να χρηματοδοτηθούν: •
Απόκτηση της  απαιτούμενης εδαφικής έκτασης και  •  Μελέτες  ωρίμανσης και  τεύχη δημοπράτησης .
Ειδικότερα για την υποβολή προτάσεων, απαιτείται ως ελάχιστη ωριμότητα να είναι υπό έκδοση η κατά
περίπτωση  αρμόζουσα  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  και  να  υφίστανται  μελέτες  εγκεκριμένες  και
επικαιροποιημένες σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο εκπόνησης τους και συνεπώς δεν μπορούν να
συμπεριληφθούν ως επιλέξιμα υποέργα πράξεων, προπαρασκευαστικές ενέργειες όπως αρχικές μελέτες
ωρίμανσης  των  βασικών  υποέργων  υποδομής,  με  εξαίρεση  τις  περιπτώσεις  οριστικών  μελετών  και
τευχών δημοπράτησης που έπονται  της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων. Οι προτεινόμενες
Πράξεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τον Εθνικό σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τον
Περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), τα τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
και της σχετικής εγκεκριμένης στρατηγικής . Κατά την αξιολόγηση των Πράξεων θα ληφθούν υπόψη τα
ιδιαίτερα πληθυσμιακά / γεωγραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του κάθε
νησιού, όπως προκύπτει από την σχετική ανάλυση της εγκεκριμένης στρατηγικής. Ο δικαιούχος οφείλει
να τηρεί το σύνολο των κοινών δεικτών εκροών και των ειδικών δεικτών αποτελέσματος για το ΕΤΠΑ
(άρθρο  6,  Παράρτημα  Ι  Καν.  1301/2013),  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  των  Κανονισμών  της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Ειδικότερα, πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις εγγραφής
και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθ. 125 παρ 2δ του Καν. 1303/2013.»

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε την υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση
του  έργου  «Ολοκληρωμένη  Διαχείριση  Στερεών  Αποβλήτων  Δήμου  Ψαρών»,  εκτιμώμενου
προϋπολογισμού  1.155.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α, στο  πλαίσιο του   Άξονα
Προτεραιότητας  3 «Προστασία  του  περιβάλλοντος  και  των πόρων και  μετάβαση  σε  μια  οικονομία
φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής»,  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Βόρειο  Αιγαίο»,  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις  διαχείρισης
στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

Η  πρόταση  αφορά  στην  εκτέλεση  έργου Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων,  σε
εναρμόνιση με την επικαιροποίηση - τροποποίηση ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου, η οποία εγκρίθηκε με
την υπ’  αριθμ.  120/29-12-2016 Απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Βορείου Αιγαίου,  δίνει
έμφαση  στη  “Διαλογή  στην  Πηγή  (ΔσΠ)”,  δηλαδή  στην  “κατοικία”  και  τους  “επαγγελματικούς
χώρους”,  όπου  παράγονται  τα  στερεά  απόβλητα  και  δεσμεύεται  να  υιοθετεί  δράσεις  πρόληψης,
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, και ανάκτησης με σκοπό τη σταδιακή μείωση της ποσότητας
των αποβλήτων που οδηγούνται για υγειονομική ταφή σε σύμμεικτη μορφή, χωρίς καμιά διαλογή.
Το  όφελος  θα  είναι  πολλαπλό,  κυρίως  είναι  κοινωνικό,  περιβαλλοντικό  και  οικονομικό.  Στην
κατεύθυνση  της  πρόληψης  -  επαναχρησιμοποίησης  -  ανακύκλωσης  αναπτύσσονται  νέες  δράσεις,
βελτιώνονται  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου  Ψαρών,  δημιουργείται  ευαισθητοποίηση  και  κοινωνική
συμμετοχή των δημοτών, εξοικονομούνται φυσικοί πόροι και ενέργεια, δημιουργούνται νέες θέσεις
απασχόλησης και διασφαλίζονται χαμηλότερα δημοτικά τέλη, ανάλογα με τα ποσοστά ανακύκλωσης.
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη από το Δήμο Ψαρών, όλων εκείνων
των υποδομών, που σαν στόχο θα έχουν τη διαρκή μείωση των προς τελική διάθεση αποβλήτων με
σταδιακή αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης υλικών.
Οι κύριες υποδομές του έργου αφορούν:

 Εγκατάσταση  Πράσινου  Σημείου-  Χώρου  Προσωρινής  Αποθήκευσης  Ανακυκλώσιμων
Υλικών και Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στη θέση “Διασέλι” στο χώρο του ΣΜΑ

 Δημιουργία Δικτύου Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) Οικισμού Ψαρών
 Εγκατάσταση Εναλλακτικής Διαχείρισης και Διάθεσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών

και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στη θέση “Καστρί” στο χώρο του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ.
 ΔσΠ Ανακυκλώσιμων Υλικών με Δίκτυο Γωνιών Ανακύκλωσης
 ΔσΠ Οργανικών αποβλήτων κουζίνας με καφέ κάδους
 Οικιακή κομποστοποίηση
 Ενημέρωση ευαισθητοποίηση του κοινού
 Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας

Κύριος  του  έργου  και  φορέας  λειτουργίας  θα  είναι  ο  Δήμος  Ψαρών  και  δικαιούχος  έναντι  της
ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 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.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:

1. την υπ’ αρ. πρωτ.. οικ. 2109/ 27-09-2018 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (με Κωδικό Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_71 -Α/Α ΟΠΣ:
3246)

2. το γεγονός ότι προτεραιότητα και  βασικός στόχος πρέπει να αποτελεί  η διατήρηση και η
προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και ενέργειας καθώς
και μέσω της ευαισθητοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής των δημοτών για την ανάπτυξη
μιας συλλογικής οικολογικής συνείδησης και την μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το
περιβάλλον. 

3. την  ανάγκη  ένταξης  και  χρηματοδότησης  του  ανωτέρω  έργου,  προκειμένω  μέσω  της
ανάπτυξης υποδομών αλλά και δράσεων που στοχεύουν στη διαρκή και σταδιακή αύξηση της
επαναχρησιμοποίησης,  της  ανακύκλωσης  και  της  ανάκτησης  υλικών,  να  επιτευχθεί  η
σταδιακή και διαρκή μείωση της ποσότητας των αποβλήτων.

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. 2109/ 27-09-2018 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης  Ε.Π.  Περιφέρειας  Βορείου  Αιγαίου  (με  Κωδικό  Πρόσκλησης:  ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_71
-Α/Α  ΟΠΣ:  3246),  την  υποβολή  πρότασης  για  ένταξη  και  χρηματοδότηση  του  έργου
«Ολοκληρωμένη  Διαχείριση  Στερεών  Αποβλήτων  Δήμου  Ψαρών»,  συνολικού  εκτιμώμενου
προϋπολογισμού  1.155.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α, στο  πλαίσιο του   Άξονα
Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία
φιλική  στο  περιβάλλον,  με  επάρκεια  πόρων  για  ανάπτυξη,  απασχόληση  και  αντιμετώπιση  της
κλιματικής αλλαγής»,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»,  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις
διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)».

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

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  115/2018
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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