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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  05/2019

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 39/2019
Στα Ψαρά σήμερα την 9η του μήνα Απριλίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη

και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Η.Ν.  Ψαρών,  ύστερα  από  την  με
αριθμό  πρωτ.  565/5-4-2019  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) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Κούτικα Αγγελική
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Δημητρέλης Νικόλαος
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. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και
της  Ε.Ε.Τ.Α.Α  για  την  εκπόνηση της  μελέτης  «Μελέτη  Κατασκευής  Νέου  Ιατρείου  Δήμου
Ψαρών»

Το κατεπείγον του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη
επίσπευσης  και  ολοκλήρωσης  των  διαδικασιών  ανάθεσης  εκπόνησης  της  μελέτης  με  τίτλο
«Κατασκευή Νέου Ιατρείου Δήμου Ψαρών» αφενός μεν διότι η εν λόγω μελέτη έχει ενταχθεί στο
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Τ.Π.&Δ.,  αφετέρου δε 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 και των επισκεπτών.

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  θέματος  και  αποδέχεται  την
πρόταση της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.
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          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Βασιλική Ευαγγελία 
4) Βασιλικής Ιωάννης
5) Μπεναρδής Γεώργιος
6) Τσαπής Μάρκος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Αποδοχή υλοποίησης του έργου INSULAE που χρηματοδοτείται
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020
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Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών:

1. Την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Call for proposals: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020
(H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC) του προγράμματος Horizon 2020 για το έτος 2018

2. Την υπ. αρ. SEP-210510484/5-4-2018 υποβληθείσα πρόταση χρηματοδότησης του έργου με
τίτλο  «Maximizing  the  impact  of  innovative  energy  approaches  in  the  EU  islands» και
ακρωνύμιο  INSULAE,   συνολικού  προϋπολογισμού  12.179.838,25  Ευρώ  με  αιτούμενη
Κοινοτική Συνδρομή 9.999.305,50 EUR

3. Το  υπ.  αρ.  Ref.  Ares(2018)3606599/06-07-2018  έγγραφο  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής
(European Commission) σχετικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης του έργου INSULAE,

4. Την υπ. αρ.  Ref.  Ares(2018)5986442/22-11-2018 πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(European Commission)  για τη σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης του έργου INSULAE.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εγκρίθηκε η υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Η.Ν. Ψαρών για το έργο
με  τίτλο  «Maximizing  the  impact  of  innovative  energy  approaches  in  the  EU  islands» και
ακρωνύμιο INSULAE στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. 
Η συνολική διάρκεια του έργου είναι  48 μήνες και η χρηματοδότησή του γίνεται σε ποσοστό 100%
απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει 27 εταίρους από 11
Ευρωπαϊκές  Χώρες  με  συντονιστή  το  Ισπανικό  Ερευνητικό  Κέντρο  CIRCE  –  Centro  de
Investigación de Recursos y Consumos Energéticos.

Στόχος του εγκεκριμένου έργου  INSULAE είναι η ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων λύσεων
για  τη  μείωση  του  αποτυπώματος  άνθρακα  των  νησιών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Για  την
προώθηση καθαρών μορφών ενέργειας στα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης  το έργο εστιάζει στην
ανάπτυξη  ενός  Εργαλείου  Σχεδιασμού  Επενδύσεων  (Investment Planning Tool-  IPT)  με
δυνατότητες  προσομοίωσης και  δημιουργίας  εναλλακτικών σεναρίων,   που καθιστά  εφικτή  την
ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης ώστε οι νησιωτικές περιοχές να παράγουν χαμηλού κόστους ενέργεια με
σεβασμό στο περιβάλλον. Τα Σχέδια Δράσης θα προσδιορίζουν τις αποδοτικότερες επενδύσεις για
τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε νησιωτικές
περιοχές  τόσο  μεσοπρόθεσμα  όσο  και  μακροπρόθεσμα  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά  κάθε  νησιού  και  τις  συνέργειες  της  ενέργειας  με  τα  δίκτυα  επικοινωνίας
μεταφορών,  κοινής  ωφέλειας  καθώς  και  με  την  τουριστική  ανάπτυξη  και  τον  ευρύτερο
αναπτυξιακό σχεδιασμό στις περιοχές εφαρμογής. 

H καινοτόμος προσέγγιση και οι λύσεις θα εφαρμοστούν σε 3 Νησιά Φάρους-  Lighthouse     Islands
(Bornholm,  Unije and Madeira)  (Χάρτης  1),  με  στόχο  την  επίδειξη  και  βελτιστοποίηση  της
προτεινόμενης προσέγγισης και των εργαλείων. Το Εργαλείο Σχεδιασμού Επενδύσεων στην τελική
του έκδοση θα εφαρμοστεί  στη συνέχεια  σε  4 Νησιά Ακόλουθους-  Follower     Islands (Menorca,
Ψαρά,  Bonaire and Norderney),  για τα οποία και  θα αναπτυχθούν Σχέδια Δράσης στρατηγικού
σχεδιασμού και αναπτυξιακών επενδύσεων. 

Τα  Ψαρά  θα  αποτελέσουν  ένα  από τα 4  Νησιά  Ακόλουθους-Follower Islands του  έργου.
Αναλυτικά οι δράσεις του δήμου στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνουν:

 Συμμετοχή στις δράσεις διαχείρισης-συντονισμού και επικοινωνίας του έργου
 Συλλογή δεδομένων  και  πληροφοριών  σε  σχέση με  την  υφιστάμενη  κατάσταση και  τις

προοπτικές ενεργειακής χρήσης καθώς και μείωσης αποτυπώματος άνθρακα
 Συμμετοχή στον σχεδιασμό του Εργαλείου Σχεδιασμού Επενδύσεων (IPT) με αναγνώριση

και ανάλυση απαιτήσεων τοπικών χρηστών, την ανάλυση προοπτικών επαναληψιμότητας
εφαρμογής, την αξιολόγηση οδηγών εφαρμογής και εργαλείων, τις δράσεις διαβούλευσης
και  μεταφοράς  τεχνογνωσίας,  την  ανάπτυξη  Σχεδίου  Δράσης  για  τα  Ψαρά,  και  την
ανάπτυξη προτάσεων για φορείς άσκησης πολιτικής.

Ο  εγκεκριμένος  προϋπολογισμός  για  το  Δήμο  Ηρωικής  Νήσου  Ψαρών  είναι  79.678,50  € και
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

καλύπτεται 100% από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με:
1) την αποδοχή υλοποίησης του έργου με τίτλο «Maximizing the impact of innovative energy

approaches in the EU islands» και ακρωνύμιο «INSULAE» της Κοινοτικής πρωτοβουλίας
«HORIZON 2020», 

2) την αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με το ποσό των  79.678,50
ευρώ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: με τίτλο «Maximizing the impact of innovative
energy  approaches  in  the  EU  islands» και  ακρωνύμιο  INSULAE  στο  πλαίσιο  του
προγράμματος Horizon 2020

3) την  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  προκειμένω  να  προβεί  σε  όλες  τις  περαιτέρω
απαιτούμενες ενέργειες και αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν.3852/2010  και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Την αποδοχή υλοποίησης του έργου με τίτλο «Maximizing the impact of innovative energy
approaches in the EU islands» και ακρωνύμιο «INSULAE» της Κοινοτικής πρωτοβουλίας
«HORIZON 2020». 

2) Την αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών με το ποσό των 79.678,50
ευρώ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: με τίτλο «Maximizing the impact of innovative
energy  approaches  in  the  EU  islands» και  ακρωνύμιο  INSULAE  στο  πλαίσιο  του
προγράμματος Horizon 2020.

3) Την  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  προκειμένω  να  προβεί  σε  όλες  τις  περαιτέρω
απαιτούμενες ενέργειες και αποφάσεις για την υλοποίηση του έργου.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  39/2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Η.Ν. Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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