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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  05/2019

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

Αρ. Απόφασης: 41/2019
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.

Σελίδα 1 από 4

          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: Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου δύο επιστημονικών
συνεργατών για την υλοποίηση του έργου INSULAE που χρηματοδοτείται στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «HORIZON 2020»

ΑΔΑ: 60Ν3ΩΗΧ-5ΜΚ



Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Στις  διατάξεις  του  άρθρου  6  του  Ν.2527/1997  «τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  ν.
2190/94 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 10  και  14
του  Ν. 3812/2009, της παρ. 5 του άρθρου 242 ν.4072/12, των παρ. 24,25 του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012, της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4314/14 και της παρ. 5 του άρθρου 14 ν
4403/2016,  ορίζεται  ότι  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  που  απασχολείται  στο  πλαίσιο
υλοποίησης  προγραμμάτων  του  ΕΣΠΑ,  του  ΕΟΧ  ή  άλλων  ενωσιακών  ή  διεθνών
προγραμμάτων,  δεν  απαιτείται  η  έγκριση της  Επιτροπής  της  ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει,
καθώς επίσης και η έκδοση βεβαίωσης του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου
και δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς
ανάγκες.

2. Στις  διατάξεις  του  άρθρου  8  του  Ν.4325/2015  για  την  απλούστευση  των  διαδικασιών
προσλήψεων εποχικού προσωπικού καθώς και με σύμβαση έργου, ορίζεται η υποχρέωση
των φορέων πρόσληψης της ανάρτησης στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» των συμβάσεων που
συνάπτονται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή άλλων ενωσιακών ή
διεθνών προγραμμάτων.

3. Με  την  υπ’  αρ.  3955/21-01-2019  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  για  τον
«Προγραμματισμό  προσλήψεων  έκτακτου  προσωπικού  έτους  2019  στους  ΟΤΑ  α’  και  β’
βαθμού  και  στα  ΝΠΙΔ  αυτών»,  δόθηκαν  διευκρινήσεις  για  τη  διαδικασία  του
προγραμματισμού πρόσληψης έκτακτου προσωπικού και ειδικά για τις συμβάσεις μίσθωσης
έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.

4. Στις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/18-7- 2018) ορίζεται οι
φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  ενημερώνουν  για  κάθε  πραγματοποιούμενη  πρόσληψη  ή
ανανέωση/παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και τη Δ/νση
Προγραμματισμού  και  Ανάπτυξης  Ανθρώπινου  Δυναμικού  του  Υπουργείου  Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. 

5. Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 και στο ν.3861/2010 οι
ανωτέρω συμβάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 Με την υπ’  αριθμ.  39/2019 Απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου  Η.Ν.  Ψαρών εγκρίθηκε  η
αποδοχή  ένταξης  του  έργου  με  τίτλο  «Maximizing the impact of innovative energy
approaches in the EU islands» και ακρωνύμιο  INSULAE στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«OΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία 2014-2020.

 Στην υπ’ αριθμ. 824433-INSULAE-Η2020/01-03-2019 Σύμβαση (Grant Agreement) μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των είκοσι επτά (27) εταίρων του έργου εκπροσωπούμενων
από τον συντονιστή εταίρο CIRCE – Centro de Investigación de Recursos y Consumos
Energéticos περιγράφεται το εύρος του αντικειμένου του εγκεκριμένου έργου, καθώς και η
εξειδίκευση και οι ανθρωπομήνες απασχόλησης που απαιτούνται για να υλοποιηθεί. 

 Στόχος του 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. 

 Το  έργο  ξεκίνησε  01-04-2019  και  έχει  διάρκεια  48  μηνών,  ήτοι  έως  τις 31/03/2023.
Αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας:
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Πακέτο Εργασίας Αντικείμενο

ΠΕ-1 Συμμετοχή στις δράσεις διαχείρισης-συντονισμού του έργου:
 Αναφορές προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  
 Συμμετοχή την Γενική Συνέλευση Εταίρων του έργου και στις 

συναντήσεις αυτής (κάθε 12 μήνες)
 Συμμετοχή στην Επιτροπή Επιδεικτικών Εφαρμογών του έργου

ΠΕ-2 Συμμετοχή στη συλλογή γεωλογικών, χωρικών και περιβαλλοντικών 
δεδομένων και πληροφοριών σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση 
και τις προοπτικές ενεργειακής χρήσης καθώς και μείωσης 
αποτυπώματος άνθρακα

ΠΕ-3 Συμμετοχή στο σχεδιασμό του Εργαλείου Σχεδιασμού Επενδύσεων 
(IPT) με αναγνώριση και ανάλυση απαιτήσεων τοπικών χρηστών

ΠΕ-8 Συμμετοχή σε:
 Ανάλυση προοπτικών επαναληψιμότητας εφαρμογής
 Αξιολόγηση οδηγών εφαρμογής και εργαλείων
 Δράσεις διαβούλευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας
 Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για τα Ψαρά
 Ανάπτυξη προτάσεων για φορείς άσκησης πολιτικής

ΠΕ-10 Συμμετοχή σε δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας του έργου  

 Για την επιτυχή υλοποίηση του ανωτέρω ερευνητικού έργου απαιτείται η πρόσληψη έως τη
λήξη του προγράμματος δύο (2) επιστημονικών συνεργατών με τις ακόλουθες ειδικότητες:
Έναν (1) ΠΕ Μηχανικό και Έναν (1) ΠΕ Γεωλόγο,  

 Η χρηματοδότηση γίνεται σε ποσοστό 100% και απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στον  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  προβλέπεται  δαπάνη  απασχόλησης  προσωπικού.  Ο
εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το Δήμο είναι 79.687,50 € εκ των οποίων οι 48.750,00 €
αφορούν  σε  δαπάνη  απασχόλησης  προσωπικού  και  καλύπτεται  100% από  ευρωπαϊκά
κονδύλια. 

 Με την από 9/4/2019 βεβαίωση του Αυτοτελούς  Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών του δήμου διαπιστώνεται η επάρκεια πιστώσεων.

 Η δαπάνη της μισθοδοσίας που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έργου θα βαρύνει
τον  ΚΑ 30-6117.003 του σκέλους  των εξόδων με  τίτλο  «Σύναψη σύμβασης  μίσθωσης
έργου για την υλοποίηση του έργου INSULAE» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2019. Αντίστοιχες Πιστώσεις θα εγγραφούν και στο επόμενο οικονομικό έτος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με:
1) Την έγκριση πρόσληψης δύο (2) επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου

για την υλοποίηση του έργου INSULAE το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος HORIZON 2020 από τις ακόλουθες ειδικότητες:
Έναν (1) ΠΕ Μηχανικό και έναν (1) ΠΕ Γεωλόγο
Η χρονική περίοδος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ορίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής έως τη λήξη του προγράμματος 31/03/2023.
Το κόστος των εν λόγω προσλήψεων  ανέρχεται σε 48.750,00 € και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου
τον ΚΑ 30-6117.003
Τα  απαραίτητα  προσόντα  των  θέσεων  που  προκηρύσσονται,  θα  καθορισθούν  με  την
προκήρυξη- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα ακολουθήσει.

2) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένω να προβεί  στη σύνταξη της προκήρυξης-
πρόσκλησης  ενδιαφέροντος,  στην  επιλογή  των  επιστημονικών  συνεργατών  με  τη
συμβουλευτική  υποστήριξη  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &
Περιβάλλοντος που διαχειρίζεται το έργο καθώς και στις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες
και υπογραφές.
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις ισχύουσες διατάξεις
που αναφέρονται αναλυτικά σ’ αυτήν, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και κατόπιν
διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει την πρόσληψη δύο (2) επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου
για την υλοποίηση του έργου INSULAE το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος HORIZON 2020 από τις ακόλουθες ειδικότητες:

Έναν (1) ΠΕ Μηχανικό και έναν (1) ΠΕ Γεωλόγο

Η χρονική περίοδος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου ορίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής έως τη λήξη του προγράμματος 31/03/2023.

Το κόστος των εν λόγω προσλήψεων ανέρχεται σε 48.750,00 € και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου
τον ΚΑ 30-6117.003

Τα  απαραίτητα  προσόντα  των  θέσεων  που  προκηρύσσονται,  θα  καθορισθούν  με  την
προκήρυξη- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα ακολουθήσει.

2) Εξουσιοδοτεί τον  Δήμαρχο  προκειμένω  να  προβεί  στη  σύνταξη  της  προκήρυξης-
πρόσκλησης  ενδιαφέροντος,  στην  επιλογή  των  επιστημονικών  συνεργατών  με  τη
συμβουλευτική  υποστήριξη  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &
Περιβάλλοντος που διαχειρίζεται το έργο καθώς και στις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες
και υπογραφές

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  41/2019
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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