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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της µε αριθµ  10/2018  

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
 
 
 

Αρ. Απόφασης: 57/2018 
Στα Ψαρά σήµερα την 22η του µήνα Μαΐου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη 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. 673/17-5-2018 
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 επτά (7) και ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Κουτσοδόντη Αγγελική 
2) ∆ηµητρέλης Νικόλαος 
3) Παπαµιχάλης Ιωάννης 
4) Βασιλική Ευαγγελία 
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη 
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 
4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών 
την εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016 η οριστική παραλαβή των µελετών πραγµατοποιείται µε 
απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, µετά την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύµβαση, σταδίου της 
µελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της 
σύµβασης. 
“Με το υπ. αριθµ. 428/26-03-2018 συµφωνητικό ανατέθηκε στο γραφείο µελετών "Β. Μαλιώκας και 
Συνεργάτες Ε.Π.Ε" η εκπόνηση της µελέτης «Υδρολογική Μελέτη στα πλαίσια της οριοθέτησης για 
τις ενοποιηµένες ανάγκες ύδρευσης – αποχέτευσης του ∆ήµου Ψαρών».  
Αντικείµενο της µελέτης ήταν η διευθέτηση του υφιστάµενου κεντρικού ρέµατος στον οικισµό των 
Ψαρών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν σηµαντικά λειτουργικά προβλήµατα που εντοπίζονται στην 
περιοχή αυτή. Αναλυτικότερα λόγω των πληµµυρικών φαινόµενων και των καταστάσεων ρύπανσης 
και δυσοσµίας που παρατηρούνται, µελετήθηκε η κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού µεταβλητής 
διατοµής.  

ΘΕΜΑ: Έγκριση και οριστική παραλαβή της µελέτης «Υδρολογική Μελέτη στα πλαίσια της 
οριοθέτησης για τις ενοποιηµένες ανάγκες ύδρευσης – αποχέτευσης του ∆ήµου Ψαρών» 

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

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα). 
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Η Πρόεδρος 
 

Υπογραφή 

Τα Μέλη 
 

Υπογραφές 

Επιπρόσθετα έγινε πρόταση οριοθέτησης του υπό µελέτη ρέµατος, η οποία είναι αναγκαία να 
υλοποιηθεί για λόγους που επιβάλει το σχετικό νοµοθετικό και θεσµικό πλαίσιο, καθώς στην περιοχή 
της νήσου των Ψαρών πρόκειται να υλοποιηθούν έργα ύδρευσης και αποχέτευσης. 
Προϋπόθεση της πρότασης οριοθέτησης του ρέµατος ήταν η εκπόνηση της υδρολογικής µελέτης για 
τις ενοποιηµένες ανάγκες ύδρευσης – αποχέτευσης του ∆ήµου Ψαρών. 
Η µελέτη υποβλήθηκε στον ∆ήµο Ψαρών εµπρόθεσµα, και µε την υπ. αριθµ. 14610/09-05-2018 
Απόφαση Έγκρισης της Τ.Υ.∆. Χίου, πιστοποιήθηκε η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισµών 
και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της εν λόγω µελέτης και βεβαιώθηκε η 
ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια.” 

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

• το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων 
εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριµένα τα άρθρα 
224, 230, 328 του Βιβλίου ΙΙ και το άρθρο 187 του Βιβλίου Ι. 

• το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016  
• διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006. 
• το µε αρ. πρωτ. 428/26-03-2018 συµφωνητικό για την εκπόνηση της µελέτης. 
• την µε αρ. πρωτ. 606/07-05-2018 υποβολή µελέτης στο ∆ήµο Ψαρών. 
• την υπ. αριθµ. 14610/09-05-2018 Απόφαση της Τ.Υ.∆. Χίου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει και παραλαµβάνει την µελέτη «Υδρολογική Μελέτη στα πλαίσια της οριοθέτησης για τις 
ενοποιηµένες ανάγκες ύδρευσης – αποχέτευσης του ∆ήµου Ψαρών» συνολικού προϋπολογισµού 
6.500,00€ (πλέον ΦΠΑ) που εκπονήθηκε από το γραφείο µελετών "Β. Μαλιώκας και Συνεργάτες 
Ε.Π.Ε" και εγκρίθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆. Χίου.». 
 
 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  57/2018 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Ο ∆ήµαρχος Ψαρών 

 
 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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