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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αριθµ 7/2017
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών.
ΘΕΜΑ: Παράταση εκτέλεσης του χρονοδιαγράµµατος της σύµβασης της
µελέτης «Ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων ∆ήµου Ψαρών»
Αρ. Απόφασης: 30/2017
Στα Ψαρά σήµερα την 24η του µήνα Απριλίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και
ώρα 20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 430/20-4-2017
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).
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση έντεκα (11) και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Βασιλική Ευαγγελία
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος
3.Κούτικα Αγγελική
4.Κουτσοδόντη Αγγελική
5.Κουτσοδόντη Βασιλική
6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη
7.Μπεναρδής Γεώργιος
8.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
9.Παπαµιχάλης Ιωάννης
10.Χατζησκουλίδης Χρήστος
11.Χαχούλης Φώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βασιλικής Ιωάννης
2.Βρατσάνος Μάρκος
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόµιµα)

Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη
το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών
την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χίου:
‘Στις 19/4/2017 ο µελετητής Χριστόφορος Μανδυλάς, στον οποίο έχει ανατεθεί η εκπόνηση της
µελέτης "Ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων ∆ήµου Ψαρών" κατέθεσε στον ∆ήµο
Ψαρών αίτηµα για παράταση επιπλέον 45 ηµέρες, έως την 5/6/2017, για τους κάτωθι λόγους:
• Λόγω έναρξης της σύµβασης τον χειµώνα, η προσέγγιση στα Ψαρά δεν ήταν εφικτή για την επί
τόπου επικαιροποίηση των τοπογραφικών και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την
µελέτη.
• Προέκυψε η ανάγκη συµπλήρωσης των τοπογραφικών διαγραµµάτων που απέστειλε ο ∆ήµος
Ψαρών στον µελετητή.
• Τα ζητούµενα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της µελέτης δεν παραδόθηκαν
από τον ∆ήµο στο σύνολο τους και καθόσον απαιτούνταν επί τόπου συλλογή αυτών.
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Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χίου στο αίτηµα που τέθηκε είναι θετική για την
έγκριση παράτασης 45 ηµερών, ήτοι έως την 05/06/2017 για την ολοκλήρωση της µελέτης
"Ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων ∆ήµου Ψαρών".
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη:
1. την µε αρ. πρωτ. 1298/23-12-2016 σύµβαση για την εκπόνηση της µελέτης
2. την αποστολή στις 24/02/2017 των τοπογραφικών (ΣΜΑ & ΧΑ∆Α) από τον ∆ήµο Ψαρών
στους µελετητές
3. το µε αρ. πρωτ. 424/19-04-2017 αίτηµα των µελετητών για την παράταση του
χρονοδιαγράµµατος
4. το άρθρο 27 παράγραφος 3 του Ν3316/2005
5. την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του χρονοδιαγράµµατος της σύµβασης της µελέτης
"Ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών αποβλήτων ∆ήµου Ψαρών" 45 ηµερών, έως την 5/6/2017,
για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Χίου.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό

30/2017

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασµα
Ο ∆ήµαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Τα Μέλη
Υπογραφές

