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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της µε αριθµ  15/2017  

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
 
 
 
 

Αρ. Απόφασης :  67/2017                                                
Στα Ψαρά σήµερα την 31η του µήνα Ιουλίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και 
ώρα 20:00µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού καταστήµατος, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 1048/27-
07-2017 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).  
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 
2) Χαχούλης Φώτιος 
3) Βασιλικής Ιωάννης 
4) ∆ηµητρέλης Νικόλαος 
5) Παπαµιχάλης Ιωάννης 
6) Κούτικα Αγγελική 
7) Κουτσοδόντη Βασιλική 
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε 
υπόψη των µελών την εισήγηση του αρµοδίου υπαλλήλου: 

«Στις 19/06/2017 διενεργήθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου "Επισκευή-συντήρηση 
σχολικών κτιρίων ∆ήµου Ψαρών". Το έργο περιελάµβανε επισκευαστικές εργασίες στο δηµοτικό 
σχολείο και στο γυµνάσιο - λύκειο των Ψαρών. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την πορεία του έργου και τις 
ακριβείς εργασίες που παρελήφθησαν αναφέρονται στο επισυναπτόµενο Πρωτόκολλο Προσωρινής 
Παραλαβής του Έργου. 

 
Λαµβάνοντας υπόψη : 
1. τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 

3669/2008 (Α' 116) 
2. το από 19/06/2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου 
3. την υπ΄ αριθµ. 1/2015 µελέτη του έργου 
4. τη Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών και την Τελική Επιµέτρηση του έργου 
5. το 10491/31-03-2017 Πρακτικό Κληρώσεως της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Χίου. 
6. το 446/24-4-2017 Πρακτικό Κληρώσεως του ∆ήµου Ψαρών 
7. την 29/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών µε την οποία 

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του Έργου 
 

          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Βρατσάνος Μάρκος 
2) Κουτσοδόντη Αγγελική 
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος 
4) Βασιλική Ευαγγελία 
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη 
6) Μπεναρδής Γεώργιος 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα). 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου " 
Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆ήµου Ψαρών " 
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Παρακαλούµε όπως προχωρήσετε στην έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής όπως 
ορίζεται στα άρθρα 75 και 73 του Ν. 3669/2008. 
   

Τίτλος έργου : " Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆ήµου Ψαρών " 
Προϋπολογισµός µελέτης : 274.712,09 € 
Συµβατικός προϋπολογισµός : 161.226,24 € 
Έκπτωση : 41,31% 
Κατηγορία έργου : Οικοδοµικό 
Ανάδοχος : Αθανασιάδου Κυριακή του ∆ηµητρίου    
Επιβλέπων : Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:  

• τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 
         3669/2008 (Α' 116) 
• το από 19/06/2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου 
• την 29/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών µε την οποία 

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του Έργου 
• τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει το από 19/06/2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου “Επισκευή-
συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆ήµου Ψαρών”, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρµόδια επιτροπή 
παραλαβής του εν λόγω έργου, προϋπολογισµού 274.712,09€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), το 
οποίο εκτελέστηκε από τον ανάδοχο κα. Αθανασιάδου Κυριακή του ∆ηµητρίου, µε έκπτωση 
41,31% επί των τιµών του τιµολογίου της αριθµ. 1/2015 µελέτης του ∆ήµου Ψαρών, µε 
επιβλέποντα µηχανικό τον κ. Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη.  
Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 157.358,16 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
 

Αυτή η  Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  67/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
  
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
Υπογραφή 

Τα Μέλη 
Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασµα 
Ο ∆ήµαρχος Ψαρών 

  
 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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