
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                
 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  18/2018

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 95/2018
Στα Ψαρά σήμερα την 25η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη

και ώρα  20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Ψαρών,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  πρωτ.
1154/21-9-2018 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).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τσαπής Μάρκος
2) Δημητρέλης Νικόλαος
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Βασιλική Ευαγγελία 
5) Μπεναρδής Γεώργιος
6) Κούτικα Αγγελική 
7) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
8) Κουτσοδόντη Βασιλική 

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να
συζητηθούν και τα εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα:

1. Έγκριση  και  οριστική  παραλαβή  της  μελέτης  «Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  και
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δ. Ψαρών»

2. Συνεργασία Δήμου Ψαρών για τον σχεδιασμό- υλοποίηση δράσεων της εταιρείας πρόληψης και
προαγωγής της υγείας

Το κατεπείγον του  1ου θέματος έγκειται  στο γεγονός ότι  πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
παραλαβής της ανωτέρω μελέτης προκειμένου να προβούμε στην άμεση δημοπράτηση και υλοποίηση
του τόσο σημαντικού για το νησί μας έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων Δ. Ψαρών» 
Το κατεπείγον του 2ου θέματος έγκειται στο γεγονός ότι έχει προγραμματιστεί επίσκεψη της εταιρείας
πρόληψης και προαγωγής της υγείας στις 3-4 Νοεμβρίου στη Χίο και πρέπει να προβούμε άμεσα στη
δρομολόγηση των προβλεπόμενων γι’ αυτό το σκοπό διαδικασιών (σύναψη μνημονίου συνεργασίας,
εγκρίσεις ΔΥΠΕ, κλπ) προκειμένου να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη επίσκεψη και στο νησί μας.

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το κατεπείγον των ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και αποδέχεται την πρόταση
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Σελίδα 1 από 3

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Βρατσάνος Μάρκος
3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
4) Χατζησκουλίδης Χρήστος 
5) Βασιλικής Ιωάννης

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση  και  οριστική  παραλαβή της  μελέτης  «Κατασκευή  δικτύου
αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ψαρών»

ΑΔΑ: Ω0ΤΘΩΗΧ-ΙΗΥ



Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο  ο  οποίος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος:

«1 ΓΕΝΙΚΑ
Η ανωτέρω μελέτη εκπονήθηκε από την ομάδα μελετητών: «Μαλιώκα Μαριάνθη. Β. Μαλιώκας και
συνεργάτες Ε.Π.Ε., Αργυρίου Ανδροκλής, Διαλυνάς Εμμανουήλ και Γιαλύτη Ερμιόνη», δυνάμει της υπ’
αρ. αριθμ 1891/13-11-2014 σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ των ανωτέρω και του Δήμου Ψαρών.
Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ψαρών με Διευθύνουσα Υπηρεσία την Τ.Υ. Δήμου Χίου.

2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το τεχνικό αντικείμενο αφορούσε την εκπόνηση της μελέτης (η οποία περιελάμβανε την εκπόνηση της
υδραυλικής μελέτης των έργων συγκέντρωσης, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων του
οικισμού, την εκτέλεση των απαραίτητων τοπογραφικών εργασιών και γεωτεχνικών ερευνών και την
σύνταξη της περιβαλλοντικής, της χημικοτεχνικής, της ηλεκτρομηχανολογικής και της στατικής μελέτης),
των  Τευχών  Δημοπράτησης  και  την  απόκτηση  όλων  των  αδειοδοτήσεων  για  την  κατασκευή  του
εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, των αγωγών μεταφοράς από τον οικισμό μέχρι την προτεινόμενη θέση
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, τη κατασκευή των απαραίτητων αντλιοστασίων ακαθάρτων σε
επιλεγμένες θέσεις του οικισμού και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.
Οι κατηγορίες των μελετών οι οποίες εκπονήθηκαν είναι:
Υδραυλική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Τοπογραφική μελέτη
Στατική μελέτη
Χημικοτεχνική μελέτη
Γεωτεχνική μελέτη
Περιβαλλοντική μελέτη
Καθώς επίσης η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και η εκπόνηση μελέτης ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ.

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση η αμοιβή της ομάδας μελετητών για την εν λόγω μελέτη ανέρχεται
σε € 58.289,05 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το άρθρο 37 του Ν. 3316/2006 αναφέρει τα ακόλουθα:
«1. Εφόσον  στις  ισχύουσες  διατάξεις  για  επί  μέρους  κατηγορίες  μελετών  δεν  ορίζεται  ιδιαίτερη
διαδικασία έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο
κατά  νόμο  όργανο,   πιστοποιείται  η  τήρηση  όλων  των  προδιαγραφών,  κανονισμών  και  τεχνικών
οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής  και  βεβαιώνεται  η ποιοτική και  ποσοτική της
επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. Αν κατά το
νόμο απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνώμη άλλων υπηρεσιών και φορέων, υποχρεούνται να
την υποβάλλουν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς,
εκτός  αν  προβλέπεται  διαφορετική  προθεσμία  από  ειδικές  διατάξεις.  Η  παρέλευση  της  προθεσμίας
θεωρείται ως θετική γνωμοδότηση. 
2. Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται μέσα σε δύο (2)
μήνες από την εμπρόθεσμη υποβολή πλήρων των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον
απαιτούνται. Η προθεσμία αναστέλλεται αν το αρμόδιο για την έγκριση όργανο αιτιολογημένα ζητήσει
συμπλήρωση ή διευκρίνιση επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν η συμπλήρωση ή διευκρίνιση
αφορά διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί να γίνει  τμηματική έγκριση των υπόλοιπων
μελετών. 
3. Η έγκριση ενδιάμεσων σταδίων μελετών αποτελεί και προσωρινή παραλαβή. 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 Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την
περαίωση των εργασιών της σύμβασης. 

Σελίδα 2 από 3

ΑΔΑ: Ω0ΤΘΩΗΧ-ΙΗΥ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

4. Η προθεσμία συντέλεσης της παραλαβής της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες από την έγκριση πλήρων
των μελετών που προβλέπονται από τη σύμβαση. Οι μελέτες της αρχικής και των συμπληρωματικών
συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία. 
5. Αν η μελέτη δεν παραληφθεί εμπρόθεσμα,  επέρχεται αυτοδίκαιη παραλαβή, αν παρέλθει  άπρακτο
διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή σχετικής όχλησης του αναδόχου. Η όχληση υποβάλλεται επί
ποινή απαραδέκτου μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 2. 
6. Επιτρέπεται  να  παραληφθεί  εκτός  αν  άλλως  ορίζεται  στην  Σύμβαση,  ύστερα  από  αίτηση  του
αναδόχου,  μελέτη  αυτοτελούς  τμήματος  έργου  που  εκπονήθηκε  ή  επί  μέρους  κατηγορίας  ή  σταδίου
αυτής. 
7. Η  παραλαβή  του  αντικειμένου  των  συμβάσεων  παροχής  υπηρεσιών  γίνεται  όπως  ορίζεται  στις
συμβάσεις αυτές.»

Με βάση  τα  παραπάνω  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  37  «Έγκριση  της  μελέτης  –
Παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης»  του  Ν.  3316/2005  (ΦΕΚ  42Α),  εισηγούμαστε  την
παραλαβή  της  μελέτης  «Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  και  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας
λυμάτων  Δήμου  Ψαρών» που  εκπονήθηκε  από  την  ομάδα  μελετητών:  «Μαλιώκα  Μαριάνθη,
Γραφείο μελετών Β. Μαλιώκας και συνεργάτες Ε.Π.Ε., Αργυρίου Ανδροκλής, Διαλυνάς Εμμανουήλ
και  Γιαλύτη  Ερμιόνη» και  εγκρίθηκε  με  την  υπ’  αρ.  πρωτ.  9859/28-03-2017 απόφαση  της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τ.Υ.Δ. Χίου).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη του:
 τις  διατάξεις  του  άρθρου  37  «Έγκριση  της  μελέτης  –  Παραλαβή  του  αντικειμένου  της

σύμβασης» του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α)
 την 36/2011 απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου  Ψαρών με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  ανάθεση

εκπόνησης της μελέτης.
 την  40/2011  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  ανατέθηκε  η  εκπόνηση  της

μελέτης και ψηφίστηκε η απαιτούμενη πίστωση 
 την υπ’ αρ. πρωτ. 1891/13-11-2014 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ψαρών και της αναδόχου

μελετητικής ομάδας 
 την με αρ. πρωτ. 9859/28-03-2017 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τ.Υ.Δ. Χίου) με

την οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε η μελέτη
 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 209 αυτού «Προμήθειες –Υπηρεσίες – Μελέτες»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  και  παραλαμβάνει  την  μελέτη  «Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  και  εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ψαρών», συνολικού προϋπολογισμού 58.289,05 € (πλέον ΦΠΑ) που
εκπονήθηκε από την ομάδα μελετητών: «Μαλιώκα Μαριάνθη, Γραφείο μελετών Β. Μαλιώκας και
συνεργάτες Ε.Π.Ε., Αργυρίου Ανδροκλής, Διαλυνάς Εμμανουήλ και Γιαλύτη Ερμιόνη» και εγκρίθηκε
με την υπ’ αρ. πρωτ. 9859/28-03-2017 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τ.Υ.Δ. Χίου).

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  95/2018

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Σελίδα 3 από 3

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: Ω0ΤΘΩΗΧ-ΙΗΥ
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