
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  8/2018 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
            

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε την συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισµού 
εδαφών του έργου “ Αποκατάσταση βατότητας δρόµου προς Φανάρι” 

Αρ. Απόφασης: 50/2018 
Στα Ψαρά σήµερα την 2η του µήνα Μαΐου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και 

ώρα  19:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 552/27-4-2018 
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 εννέα (9) και ονοµαστικά οι: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                             
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κούτικα Αγγελική                                                                                    3.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
4.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                    4.Χαχούλης Φώτης                                                                                      
5.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                
6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
7.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
8.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 
9.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                              

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε αλλά για υπηρεσιακούς λόγους βρίσκεται εκτός 
Ψαρών και δεν 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 10o θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών την εισήγηση του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος: 
Στην παρ. 4 του Άρθρου 151 του Ν.4412/2016 αναφέρεται: «Ειδικώς ο χαρακτηρισµός των εδαφών 
που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους που ορίζονται από 
την διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός της επιτροπής αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή, η 
οποία µπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταµένη αρχή 
µπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και χαρακτηρισµό εδαφών. Σε 
περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί απόφαση, λόγω 
διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω χαρακτηρισµός εδαφών γίνεται 
κατά τον προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής .» 

Στις 27/04/2018 µε απόφαση του ∆/ντή της Τ.Υ.∆. Χίου (απόφαση µε αρ. πρωτ. 13391/27-04-
2018) ορίστηκε η επιτροπή χαρακτηρισµού εδαφών για το έργο "Αποκατάσταση βατότητας δρόµου 
προς Φανάρι". Με την απόφαση αυτή ορίστηκαν οι ακόλουθοι τεχνικοί υπάλληλοι, µε τις εξής 
ειδικότητες:  

1. Πολυάννα Μαµουνή, ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 
2. ∆έσποινα Αµύγδαλου, ΤΕ Τεχνολόγων Εφαρµογών Πολιτικών Έργων Υποδοµής 
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3. Καλλίτση Γεωργία, ΤΕ Μηχανικών Τεχνολόγων Εφαρµογών -  ∆οµικών Έργων       
 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη: 
• την παρ. 4 του άρθρου 151 του Ν.4412/2016 
• το µε αρ. πρωτ. 514/19-04-2018 εργολαβικό συµφωνητικό του έργου "Αποκατάσταση 

βατότητας δρόµου προς Φανάρι" 
• την µε αρ. πρωτ. 13391/27-04-2018 απόφαση ορισµού της επιτροπής χαρακτηρισµού εδαφών 

για το έργο "Αποκατάσταση βατότητας δρόµου προς Φανάρι" από την Τ.Υ.∆. Χίου 
• το γεγονός ότι τα οριζόµενα µέλη της επιτροπής χαρακτηρισµού εδαφών είναι κατάλληλης 

ειδικότητας για το σκοπό αυτό 
     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Γνωµοδοτεί θετικά για τη συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισµού εδαφών του έργου 
“Αποκατάσταση βατότητας δρόµου προς Φανάρι”, όπως αυτή ορίστηκε µε την αρ. πρωτ. 13391/27-
04-2018 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Χίου. 
 

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  50/2018 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο Πρόεδρος                                    Ακριβές Απόσπασµα                                       Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                     Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές 
 
 
                                                    Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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