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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 :  69/2017                                                
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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε 
υπόψη των µελών την εισήγηση του αρµοδίου υπαλλήλου: 

“Βάση της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Ψαρών και του ∆ήµου Χίου, 
συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Ψαρών η 
µελέτη του έργου  "Αποκατάσταση βατότητας δρόµου προς Φανάρι" και θεωρήθηκε από την 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χίου. Το έργο συµπεριλαµβάνεται στο Τεχνικό πρόγραµµα 
του έτους 2017 και η µελέτη του έργου µε αριθµό 04/2016-01/09/2016 επικαιροποιήθηκε µε τα από 
21/06/2017 τεύχη δηµοπράτησης (επικαιροποιήθηκαν Προϋπολογισµός, Περιγραφικά Τιµολόγια, 
Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ και Ε.Σ.Υ.) βάση των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του ΦΕΚ 1746Β/19-5-2017.  

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης της βατότητας του 
δρόµου προς το Φάρο Κοκκινόπουλο της νήσου Ψαρών. Ο συγκεκριµένος δρόµος (χωµατόδροµος) 
µήκους περίπου 2Km βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και στον οποίο παρουσιάζονται 
συνεχώς ζηµιές κάνοντας τον αδιάβατο λόγω των χειµερινών βροχοπτώσεων. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα να διακόπτεται η πρόσβαση στον Φάρο του νησιού (γνωστό ως "Φανάρι"), το οποίο 
αποτελεί και ένα από τα σηµαντικότερα αξιοθέατα των Ψαρών.     

Το έργο έχει προϋπολογισµό 49.200,51 €, ανήκει στην κατηγορία των έργων οδοποιίας και 
λόγω του ότι η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι κατώτερη από το ποσό των 60.000,00 € (χωρίς 
ΦΠΑ) επιτρέπεται η εκτέλεση του έργου µε την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 221 παρ. 8 α) του Ν.4412/2016 στις δηµόσιες συµβάσεις έργων που ως 
κριτήριο ανάθεσης χρησιµοποιείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφοράς µόνο 

          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 µελέτης και εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση βατότητας 
δρόµου προς Φανάρι" 
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βάσει τιµής και η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 € (χωρίς 
ΦΠΑ), η επιτροπή διαγωνισµού θα αποτελείται από τρεις (3) Τεχνικούς Υπαλλήλους του ∆ήµου µε 
τους αναπληρωτές τους που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Μελών Επιτροπών ∆ιαδικασιών 
Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστηµονικών 
Υπηρεσιών  (Μη.Μ.Ε.∆.). της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών. , 

Ο ∆ήµος Ψαρών διαθέτει µόνο έναν Τεχνικό υπάλληλο και το Μη.Μ.Ε.∆. δεν έχει ακόµα 
συσταθεί και σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις άρθρο 376 παρ.10 του Ν.4412/2016, η επιτροπή 
διαγωνισµού θα συγκροτηθεί από τεχνικούς υπαλλήλους του ∆ήµου οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα 
της υποπερ. (αα) της περιπτ. (β ) της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

Βάση της προαναφερθείσας προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Ψαρών και του 
∆ήµου Χίου αλλά και των διατάξεων των άρθρων 95 και 100 του Ν.3852/2010, λόγω του ότι δεν 
επαρκεί το προσωπικό στον τοµέα των τεχνικών υπηρεσιών, οι αρµοδιότητες παρέχονται 
υποχρεωτικά από τον ∆ήµο της έδρας του Νοµού. Συνεπώς ο διαγωνισµός θα πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί από επιτροπή την οποία θα ορίσει η οικονοµική επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής 
(∆ήµος Ψαρών) και η οποία θα περιλαµβάνει και τεχνικούς υπαλλήλους από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Χίου.” 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:  

• Τις διατάξεις των άρθρων 117, 221 και 376 του Ν. 4412/2016 
• Τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3852.2010 
• Το Τεχνικό πρόγραµµα του έτους 2017 του ∆ήµου Ψαρών  
• Την 87/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό 

Πρόγραµµα 
• Την 14/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία έγινε η 1η Τροποποίηση 

Τεχνικού Προγράµµατος του έτους 2017 
• Την από 14/02/2017 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Ψαρών και του ∆ήµου 

Χίου για την διοικητική υποστήριξη του ∆ήµου Ψαρών στον τοµέα των τεχνικών 
υπηρεσιών 

• Την θεωρηµένη από την Τ.Υ.∆. Χίου µελέτη του έργου που συντάχθηκε από το Αυτοτελές 
Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Ψαρών µε αριθµό 04/2016-
01/09/2016 και την από 21/06/2017 επικαιροποίηση αυτής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τη µελέτη και την εκτέλεση του έργου ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ 
ΠΡΟΣ ΦΑΝΑΡΙ’ συνολικού προϋπολογισµού 49.200,51€ που συντάχθηκε από το Αυτοτελές 
Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Ψαρών και θεωρήθηκε από την 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χίου 
 

Αυτή η  Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  69/2017 
 
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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