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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  15/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  79/2016   
Στα Ψαρά σήμερα την 11η του μήνα  Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη  και
ώρα 21:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Ψαρών,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  Πρωτ.
1050/7-10-2016  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε
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) Παπαμιχάλης Ιωάννης
2) Δημητρέλης Νικόλαος
3) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Μπεναρδής Γεώργιος
6) Κουτσοδόντη Βασιλική
7) Κούτικα Αγγελική

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

εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος ο οποίος
έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αρ. πρωτ. 47996/1205/20-9-2016 ανακοίνωση της Περιφερειακής
Επιτροπής Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που έχει ως εξής:
«-Σύμφωνα  με  την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  Η.Π.37111/2021/ΦΕΚ  1391/Β/26-09-2003  σε
συνδυασμό με το Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209Α), την Κοινή Υπουργική Απόφαση 1649/45/15.01.2014
(ΦΕΚ 45Β΄) και σε εφαρμογή τους, γνωστοποιούμε στους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες ότι με το
υπ’  αριθμ..  62675/ΑΦ  6.1.5.3γ/ΜΠΕ386/06.09.2016  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος  &
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μας έχει γνωστοποιηθεί ότι στα πλαίσια
της  διαδικασίας  ανανέωσης  –  τροποποίησης των  περιβαλλοντικών  όρων  της  με  Α.Π.
140/ΑΦ6.1.5.4γ/11.4.2005  ΑΕΠΟ  με  διαβούλευση,  έχει  υποβληθεί  φάκελος  ΜΠΕ  του  έργου:
“Βελτίωση  λιμενικών  εγκαταστάσεων  λιμένα  Ψαρών”,  στη  Νήσο  Ψαρά  Νομού  Χίου,  με  νέα
δραστηριότητα, την “Δημιουργία Υδατοδρομίου εντός λιμένα Ψαρών”.
- Το έργο ανήκει στην ομάδα 3η “Λιμενικά έργα”, α/α 1 “Εμπορικοί και Επιβατικοί Λιμένες- Λιμένες
μείζονος  ενδιαφέροντος  ή  τοπικής  σημασίας,  κατηγορία  Α2,  και  ομάδα  1η “Έργα  χερσαίων  και
εναέριων μεταφορών (έργα εναέριων μεταφορών) με α/α 25 “Αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες” το
σύνολο, κατηγορία Α2
-  Φορέας υλοποίησης της δραστηριότητας: Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου
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ΘΕΜΑ: Έκφραση απόψεων σχετικά με την Τροποποίηση - Ανανέωση της με
Α.Π.140 / ΑΦ 6.1.5.4 γ / 11.4.2005 ΑΕΠΟ του έργου: «Βελτίωση λιμενικών
εγκαταστάσεων  λιμένα  Ψαρών»,  στη  Νήσο  Ψαρά  Νομού  Χίου,  με  νέα
δραστηριότητα, τη «Δημιουργία Υδατοδρομίου εντός λιμένα Ψαρών».

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Κουτσοδόντη Αγγελική
3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
4) Χαχούλης Φώτιος
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Βασιλικής Ιωάννης

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: 71Τ9ΩΗΧ-ΘΛΡ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

- Παροχή  σχετικών  περιβαλλοντικών  πληροφοριών  και  παράδοση  εγγράφων  απόψεων  του
ενδιαφερόμενου κοινού γίνονται στο Τμήμα Περ/ντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Χίου της Περιφέρειας
Βορείου  Αιγαίου,  Κουντουριώτη  16,  Χίος  82  100,  τηλ.  2271352302  και  2271352323  κατά  τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των από 20-09-2016 έως 19-10-2016.
- Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο Ψαρών και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ψαρών καλούνται
να  διατυπώσουν  εγγράφως  τις  απόψεις  τους  σύμφωνα  με  το  έντυπο  υπό  στοιχεία    Δ11   που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρ.οικ. 1649/45/15.01.2014
(ΦΕΚ 45Β΄).
- Αρμόδια  για  την  έγκριση  των  περιβαλλοντικών  όρων  της  δραστηριότητας  είναι  η  Δ/νση
Περιβάλλοντος &Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Ικτίνου 2, Μυτιλήνη
81 100 τηλ. 2251047688
- Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ».
- Η Μελέτη της δραστηριότητας έχει αναρτηθεί στο link:
- http  ://  www  .  pvaigaiou  .  gov  .  gr  /  web  /  quest  /  meletes.
- Η  ανακοίνωση  έχει  αναρτηθεί  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας  Β.  Αιγαίου
(www  .  pvaigaiou  .  gov  .  gr).
- Η δαπάνη θα πληρωθεί από το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου».
Σε συνέχεια των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του
σχετικά με την Τροποποίηση - Ανανέωση της με Α.Π.140 / ΑΦ 6.1.5.4 γ / 11.4.2005 ΑΕΠΟ του
έργου: «Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Ψαρών», στη Νήσο Ψαρά Νομού Χίου, με νέα
δραστηριότητα, την «Δημιουργία Υδατοδρομίου εντός λιμένα Ψαρών» και σύμφωνα με το έντυπο
υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ.
πρ.οικ. 1649/45/15.01.2014 (ΦΕΚ 45Β΄).
Να σημειωθεί ότι  σύμφωνα όμως με την εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 του ΥΠ.ΕΣ.Α& Η.Δ.:  «Σε
δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο
που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας». Συνεπώς στο Δήμο Ψαρών δεν προβλέπεται συγκρότηση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις αρμοδιότητες της οποίας ασκεί το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη:

 το  υπ’  αριθμ..  62675/ΑΦ  6.1.5.3γ/ΜΠΕ386/06.09.2016  έγγραφο  της  Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 την  υπ’  αρ.  πρωτ.  47996/1205/20-9-2016  ανακοίνωση  της  Περιφερειακής  Επιτροπής
Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 το Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209Α)
 την με Α.Π. 140/ΑΦ6.1.5.4γ/11.4.2005 ΑΕΠΟ
 το φάκελο ΜΠΕ του έργου: “Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Ψαρών”, 
 το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 & το άρθρο 75 του Ν 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του σχετικά με την Τροποποίηση - Ανανέωση της με Α.Π.140 / ΑΦ

6.1.5.4 γ / 11.4.2005 ΑΕΠΟ του έργου: «Βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Ψαρών»,
στη Νήσο Ψαρά Νομού Χίου,  με  νέα δραστηριότητα,  την  «Δημιουργία  Υδατοδρομίου εντός
λιμένα Ψαρών».

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ψαρών κ. Κωνσταντίνο Βρατσάνο για τη συμπλήρωση και υπογραφή
του εντύπου  υπό στοιχεία  Δ11 που περιλαμβάνεται  στο  Παράρτημα της  Κοινής  Υπουργικής
Απόφασης με αρ. πρ.οικ. 1649/45/15.01.2014 (ΦΕΚ 45Β΄).

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  79/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

http://www.pvaigaiou.gov.gr/
http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/quest/meletes
ΑΔΑ: 71Τ9ΩΗΧ-ΘΛΡ
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