
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                
 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  21/2018

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 133/2018
Στα Ψαρά σήμερα την 26η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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. 1466/22-11-2018
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) Τσαπής Μάρκος
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος
3) Κούτικα Αγγελική
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Δημητρέλης Νικόλαος
6) Παπαμιχάλης Ιωάννης
7) Μπεναρδής Γεώργιος
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 εισηγούμενη το  7ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.  Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την
εισήγηση για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών  «παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ωρίμανσης του έργου
“Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών”»
Στην κυριότητα  του Δήμου Ψαρών ανήκει  ένας  σημαντικός  αριθμός  κτιρίων  για  τα οποία έχουν  ήδη
εκτελεστεί στο παρελθόν εργασίες επισκευής, συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Παρ’ όλα αυτά
σε αρκετά δημοτικά κτίρια  εμφανίζεται αυξημένο λειτουργικό κόστος και ανεπαρκείς συνθήκες θερμικής
άνεσης.
Δεδομένων των δυνατοτήτων χρηματοδότησης παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων
στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με
Α.Π.  οικ.  1268/13.06.2018  και  Κωδικό  πρόσκλησης  ΒΑ_ΕΤΠΑ_4C_60  (Α/Α  ΟΠΣ:  2538)  με  τίτλο
«Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»
του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Βόρειο  Αιγαίο»,  ο  δήμος  προγραμματίζει  την  υποβολή σχετικού
αιτήματος για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Δήμου Ψαρών», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 547.000,00 ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται  οι  σχετικές  ενέργειες  προετοιμασίας  και  ωρίμανσης του ανωτέρω προς
ένταξη έργου για τα κτίρια ιδιοκτησίας του δήμου (Δημοτικό/ Νηπιαγωγείο Ψαρών, Δημαρχείο Ψαρών
Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Ψαρών και Ιατρείο Ψαρών), και συγκεκριμένα η παράδοση
των κάτωθι:
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          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Κουτσοδόντη Αγγελική
3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Βασιλικής Ιωάννης

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση  εκτέλεσης  εργασιών  «παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  ωρίμανσης  του  έργου
“Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών”» -Εξειδίκευση της πίστωσης.
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Α) Πιστοποιητικό  Ενεργειακής  Απόδοσης των κτιρίων  ιδιοκτησίας  του  δήμου (Δημοτικό/Νηπιαγωγείο
Ψαρών,  Δημαρχείο  Ψαρών  Αίθουσα  Πολιτιστικών  Εκδηλώσεων  Δήμου  Ψαρών  και  Ιατρείο  Ψαρών)
σύμφωνα  με  το  άρθρο  7  του  Κανονισμού  Ενεργειακής  Απόδοσης  Κτιρίων  (ΚΕΝΑΚ  2017)[Α.Π.
ΔΕΠΕΑ/οικ 178581/30.06.2017, ΦΕΚ 2367/Β/12..07.2017] 
Β) Έκθεση  προτεινόμενων  παρεμβάσεων  και  ενεργειών  για  την  υλοποίηση  του  έργου  ενεργειακής
αναβάθμισης  των κτιρίων  ιδιοκτησίας  του  δήμου (Δημοτικό/  Νηπιαγωγείο  Ψαρών,  Δημαρχείο  Ψαρών
Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Ψαρών και Ιατρείο Ψαρών)
Γ) Τακτοποίηση  κατά  το  Ν.  4495/2017  των  κτιρίων  ιδιοκτησίας  του  δήμου (Δημοτικό/  Νηπιαγωγείο
Ψαρών, Δημαρχείο Ψαρών και Ιατρείο Ψαρών)- έλεγχος και υποβολή φακέλου με τα απαιτούμενα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για την έκδοση των βεβαιώσεων τακτοποίησης.

Η εκτέλεση των ως άνω εργασιών, αφενός, εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 75 του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006) και συνάδουν πλήρως με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Δήμου,
αφετέρου δε, αν και αυτές εμπίπτουν στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του ήδη υπηρετούντος στο
Δήμο  προσωπικού  (ειδικότητας  ΠΕ  Μηχανικών),  εντούτοις,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  αναγκαιότητα
εκτέλεσης των καθημερινών εργασιών αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος το οποίο δεν είναι στελεχωμένο με επαρκές προσωπικό, διαπιστώνεται η τεκμηριωμένη
αδυναμία εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών με μέσα του ίδιου του δήμου. Επιπλέον οι εν λόγω εργασίες
αφορούν σε αντικείμενο που κείται εκτός του κύκλου των συνήθων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του
υπηρετούντος στο δήμο προσωπικού, λόγω των ιδιαιτέρως πολυεπίπεδων και εξειδικευμένων γνώσεων που
απαιτούνται, δεδομένης μάλιστα της ανάγκη άμεσης εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών λόγω των χρονικών
περιορισμών της με αρ. πρωτ. οικ. 1268/13.06.2018 πρόσκλησης της Ε.ΥΔ. Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου. Ο δήμος έχει ήδη προβεί σε προσπάθειες για υποβοήθηση των αρμοδίων υπηρεσιών του από τους
κρατικούς φορείς, χωρίς κανένα μέχρι σήμερα επαρκές αποτέλεσμα.
Στον προϋπολογισμό του δήμου μας οικον. έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με τις υπ’ αρ. 105/2017 (ΑΔΑ:
7Θ6ΤΩΗΧ-555)  &  10/2018  (ΑΔΑ:  7Χ0ΘΩΗΧ-ΠΝ7)  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και
εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 6281/31-1-2018 (ΑΔΑ: ΨΛ9ΜΟΡ1Ι-73Μ) απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  Αιγαίου, και  κατόπιν  αναμόρφωσης  (σχετική  η  υπ’  αρ.  125/2018  απόφαση  ΔΣ  ΑΔΑ:
ΩΧΔΞΩΗΧ-ΝΤΦ) είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.  30-6262.002 του σκέλους των εξόδων πίστωση ύψους
8.000,00€ για «Υπηρεσίες υποστήριξης ωρίμανσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Δήμου Ψαρών»”» 
Επίσης σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό
πιστώσεων,  συμπεριλαμβανομένων  των  πιστώσεων  που  εγγράφονται  σε  αυτόν  με  αναμόρφωση,  με  την
έκδοση  της  σχετικής  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης.  Για  την  άσκηση  της  αρμοδιότητας  αυτής  δεν
απαιτείται  προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου,  εκτός αν αυτή είναι  απαραίτητη,  προκειμένου να
επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση
του  δημάρχου,  προηγείται  σχετική  απόφαση του  δημοτικού  συμβουλίου.  Εξειδικευμένη  θεωρείται  η
πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο
αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
2.  Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140,  της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του
άρθρου  202  του  ν.  3463/2006,  καθώς και  των  άρθρων  70  παράγραφος  3  του  άρθρου  94  και  παρ.  4
περίπτωση 30 του ν.  3852/2010 ή  σε άλλες  διατάξεις  της  ισχύουσας νομοθεσίας  ορίζεται  το δημοτικό
συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται
εφεξής ο δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.»

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με:
Α) την  αδυναμία  εκτέλεσης  των  εργασιών  «παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  ωρίμανσης  του  έργου
“Ενεργειακή  αναβάθμιση  δημοτικών κτιρίων  Δήμου  Ψαρών”» με  μέσα  του  ίδιου  του  δήμου,  όπως
προκύπτει από την ονομαστική κατάσταση υπηρετούντων υπαλλήλων και την υπ’αρ. 16/2016 απόφαση
Δημάρχου με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στους μόνιμους υπαλλήλους του δήμου».
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Β) την έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης ωρίμανσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση
δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών» σε ιδιώτη.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:
 τα  άρθρα  75  & 76  (Αρμοδιότητες  –  Άσκηση  αρμοδιοτήτων  Δήμων  και  Κοινοτήτων)  του  Ν.

3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας
 το γεγονός ότι, κατά την άσκηση βασικής αρμοδιότητας του δήμου, απαιτείται η οργάνωση των εν

λόγω  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  επάρκεια,  η  ποιότητα  και
αποτελεσματικότητά τους, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και η προώθηση
βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού

 τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  (ΦΕΚ  2019/9-9-2011  τ.Β΄)  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

 την υπ’αρ. 16/2016 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στους
μόνιμους υπαλλήλους του δήμου»

 την ονομαστική κατάσταση υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου Ψαρών έτους 2018
 τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18
 την  υπ’  αρ.  125/2018  απόφαση  ΔΣ  σύμφωνα  με  την  οποία  στο  πλαίσιο  αναμόρφωσης  του

προϋπολογισμού αποφασίστηκε η δημιουργία νέου Κωδικού Δαπανών με Κ.Α: 30-6262.002 με
τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης ωρίμανσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Δήμου Ψαρών»”» και η εγγραφή πίστωσης ποσού 8.000,00 €.

 Την πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με Α.Π.
οικ.  1268/13.06.2018  και  Κωδικό  πρόσκλησης  ΒΑ_ΕΤΠΑ_4C_60  (Α/Α  ΟΠΣ:  2538),  Άξονας
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»  με  τίτλο:  «Ενεργειακή  αναβάθμιση  δημόσιων  κτιρίων  στο  πλαίσιο
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»

 το  γεγονός  ότι  προτεραιότητα  και  βασικός  στόχος  πρέπει  να  αποτελεί  η  διατήρηση  και  η
προστασία  του  περιβάλλοντος,  μέσω  της  εξοικονόμησης  φυσικών  πόρων  και  ενέργειας  και  η
προώθηση δράσεων για τη μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον

 την ανάγκη άμεσης εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών λόγω των χρονικών περιορισμών της με αρ.
πρωτ. οικ. 1268/13.06.2018 πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Διαπιστώνει  την  τεκμηριωμένη  αδυναμία  εκτέλεσης των  εργασιών  «παροχή  υπηρεσιών
υποστήριξης  ωρίμανσης  του  έργου  “Ενεργειακή  αναβάθμιση  δημοτικών  κτιρίων  Δήμου
Ψαρών”»  με  μέσα  του  ίδιου  του  δήμου,  όπως  προκύπτει  από  την  ονομαστική  κατάσταση
υπηρετούντων  υπαλλήλων  και  την  υπ’αρ.  16/2016  απόφαση  Δημάρχου  με  θέμα  «Ανάθεση
καθηκόντων  και  αρμοδιοτήτων  στους  μόνιμους  υπαλλήλους  του  δήμου» για  τους  λόγους  που
αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό τμήμα της παρούσης.

2) Την  εξειδίκευση  της  εγγεγραμμένης  πίστωσης  ποσού  7.688,00€ στον  Κ.Α.  30-6262.002 του
σκέλους  των  εξόδων  του  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2018  για  την  «παροχή
υπηρεσιών  υποστήριξης  ωρίμανσης  του  έργου  “Ενεργειακή  αναβάθμιση  δημοτικών κτιρίων
Δήμου Ψαρών”».

3) Εγκρίνει  την  ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  υποστήριξης  ωρίμανσης  του  έργου  “Ενεργειακή
αναβάθμιση  δημοτικών  κτιρίων  Δήμου  Ψαρών”  σε  ιδιώτη  όπως  αυτές  περιγράφονται  στην
εισηγητική έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  για τους
λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

4) Η ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  133/2018
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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