
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  05/2019

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

Αρ. Απόφασης: 42/2019
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: Περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών στο Πρόγραμμα
“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και
πολιτιστικές  υποδομές  και  δραστηριότητες  των δήμων» με τίτλο:  «Κατασκευή,  επισκευή και
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

ΑΔΑ: 9ΕΓΩΩΗΧ-ΚΣΡ



Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών:
Με  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  2225/14-1-2019 πρόσκληση  IV του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:
6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4)  όπως  τροποποιήθηκε  από  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  13111/24-2-2019  1η

τροποποίηση, καλούνται οι δήμοι της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν
στο  Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ» στον  Άξονα  Προτεραιότητας «Κοινωνικές  και  πολιτιστικές
υποδομές  και  δραστηριότητες  των  δήμων»,  που  αφορά  στην  «Κατασκευή,  επισκευή,  συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη  χρηματοδότηση των δήμων για  την  κατασκευή,  επισκευή  και
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών,
που  στόχο  έχει  τη  βελτίωση  των  εν  λόγω  υποδομών,  και  την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  των
παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.
Στην εν λόγω πρόσκληση αναφέρεται ότι «Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) Αίτησης, με
το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 600.000 €.
 Κάθε  Αίτηση  μπορεί  να  περιλαμβάνει  έως  δύο  (2)  κύρια  υποέργα,  με  ελάχιστο  προϋπολογισμό

κύριου υποέργου τα 30.000 €.
 Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων της αίτησης είναι μεγαλύτερος του

ποσού  χρηματοδότησης  από  το  Πρόγραμμα  (600.000  €),  τη  διαφορά  θα  πρέπει  να  καλύψει  ο
Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα πρέπει να
αναφέρεται ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική
διαφορά που προκύπτει..»

Σύμφωνα επίσης με τα προβλεπόμενα στην παραπάνω πρόσκληση: 
«Το αίτημα ένταξης συνοδεύεται από:
 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου περί αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η

οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για το έργο/προμήθεια
εξ ολοκλήρου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του ότι
θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που
προκύπτει.

 Σύμφωνη Γνώμη του Υφυπουργού Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατόπιν σχετικής
εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών) για την προτεινόμενη πράξη,
με  σαφή  αναφορά  στο  πρόγραμμα  Φιλόδημος  ΙΙ  του  ΥΠ.ΕΣ.,  τον  τίτλο  της  πράξης  και  τον
προϋπολογισμό αυτής.

 Τεχνικό Δελτίο, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι
της παρούσης).

 Την εν ισχύ άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τυχόν άλλης πρόσθετης
αδειοδότησης που προκύπτει από τα αιτούμενα έργα/προμήθειες. Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η
έκδοση  άδειας  λειτουργίας,  θα  πρέπει  να  βεβαιώνεται  από  τον  Δικαιούχο  ότι  με  τα  αιτούμενα
έργα/προμήθειες διασφαλίζεται η μελλοντική αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων βάσει του
ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει.

 Έκθεση τεκμηρίωσης της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου κατά μία (1) τουλάχιστον
κατηγορία, εφόσον αιτούνται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης.
(….).
Ως  έναρξη  υποβολής  αιτημάτων  ένταξης  στο  πρόγραμμα  ορίζεται  η  ημερομηνία  έκδοσης  της
παρούσας  πρόσκλησης  και  ως  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτημάτων
ορίζεται η 30ηΑπριλίου 2019»

Επίσης, στην περίπτωση που το έργο χρηματοδοτείται και από και από άλλη πηγή χρηματοδότησης θα
πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και στη συνέχεια να
χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του δήμου.

Στο πλαίσιο  λοιπόν του  εν  λόγω προγράμματος  χρηματοδότησης  των δήμων για  την  Κατασκευή,
επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, και κατόπιν εκτίμησης και καταγραφής
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των αναγκών του δήμου,  προτείνουμε  την αποδοχή της  συμμετοχής  του Δήμου Η.Ν.  Ψαρών  στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ» του  Υπουργείου  Εσωτερικών  στον  Άξονα  Προτεραιότητας
«Κοινωνικές  και  πολιτιστικές  υποδομές  και  δραστηριότητες  των  δήμων»  με  τίτλο: «Κατασκευή,
επισκευή και  συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» προκειμένου  ο  δήμος  μας  να
προβεί στην Κατασκευή Κλειστής Αίθουσας Αθλητικών Δραστηριοτήτων. Το εν λόγω έργο είναι
απαραίτητο  για  την  βελτίωση  των  υποδομών  αθλητικών  εγκαταστάσεων  του  δήμου  μας  και  την
αναβάθμιση  της  ποιότητας  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  στον  τομέα  της  άθλησης  και  υγιούς
διαβίωσης, καθώς στοχεύει στην βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων και στην αναβάθμιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 600.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Με βάση τα παραπάνω το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών αφού έλαβε
υπόψη του 
 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
 την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  2225/14-1-2019  πρόσκληση  IV  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:

6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4)
 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ψαρών για τα έτη 2015-2019 
 τη σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Η.Ν. Ψαρών και του Δήμου Χίου για

την διοικητική υποστήριξη του Δήμου Η.Ν. Ψαρών στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

1) Την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Η.Ν. Ψαρών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
του  Υπουργείου  Εσωτερικών  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Κοινωνικές  και  πολιτιστικές
υποδομές  και  δραστηριότητες  των  δήμων»  με  τίτλο:  «Κατασκευή,  επισκευή,  συντήρηση
αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», (η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2225/14-1-2019 πρόσκληση IV
του Υπουργείου Εσωτερικών). 

2) Την υποβολή αιτήματος ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα, προκειμένου ο Δήμος Η.Ν. Ψαρών
να  προβεί  στην  κατασκευή  του  έργου «Κατασκευή  Κλειστής  Αίθουσας  Αθλητικών
Δραστηριοτήτων»,  η οποία είναι  απαραίτητη για την βελτίωση των υποδομών αθλητικών
εγκαταστάσεων  του  δήμου  μας  και  την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών στον τομέα της άθλησης και υγιούς διαβίωσης, καθώς στοχεύει στην βελτίωση των
αθλητικών εγκαταστάσεων και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.

3) Την  κάλυψη  με  ιδίους  πόρους  ή  από  άλλο  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  της  οικονομικής
διαφοράς, ποσού που θα προκύψει τελικά μετά την οριστικοποίηση της μελέτης, εφόσον το
ποσό της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν θα επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’
ολοκλήρου.

4) Την  κατά  προτεραιότητα  απορρόφηση  των  πόρων του  Προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
έναντι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του δήμου.

5) Την αποδοχή δέσμευσης αναφορικά με την ένταξη της προτεινόμενης πράξης «Κατασκευή
Κλειστού  Γυμναστηρίου»  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  του  Δήμου  Ψαρών  όταν  αυτό
τροποποιηθεί

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
 την υπ’  αριθμ.  πρωτ.  2225/14-1-2019 πρόσκληση IV του Υπουργείου  Εσωτερικών  (ΑΔΑ:

6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4)
 το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ψαρών για τα έτη 2015-2019 
 τη σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Η.Ν. Ψαρών και του Δήμου Χίου

για την διοικητική υποστήριξη του Δήμου Η.Ν. Ψαρών στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Η.Ν. Ψαρών στο   Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του
Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες  των  δήμων»  με  τίτλο:  «Κατασκευή,  επισκευή,  συντήρηση  αθλητικών
εγκαταστάσεων  των  Δήμων»,  (η  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  2225/14-1-2019  πρόσκληση  IV  του
Υπουργείου Εσωτερικών). 

2) Την υποβολή αιτήματος ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα, προκειμένου ο Δήμος Η.Ν. Ψαρών να
προβεί  στην  κατασκευή  του  έργου «Κατασκευή  Κλειστής  Αίθουσας  Αθλητικών
Δραστηριοτήτων»,  η  οποία  είναι  απαραίτητη  για  την  βελτίωση  των  υποδομών  αθλητικών
εγκαταστάσεων του δήμου μας και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
στον τομέα της άθλησης και υγιούς διαβίωσης, καθώς στοχεύει στην βελτίωση των αθλητικών
εγκαταστάσεων και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του
ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.

3) Την κάλυψη με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς
ποσού  που  θα  προκύψει  τελικά  μετά  την  οριστικοποίηση  της  μελέτης,  εφόσον  το  ποσό  της
χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν θα επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου.

4) Την κατά προτεραιότητα απορρόφηση των πόρων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» έναντι
των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του δήμου.

5) Την  αποδοχή  δέσμευσης  αναφορικά  με  την  ένταξη  της  προτεινόμενης  πράξης  «Κατασκευή
Κλειστού  Γυμναστηρίου»  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  του  Δήμου  Ψαρών  όταν  αυτό
τροποποιηθεί.

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

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  42/2019
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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