
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                
 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  19/2018

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 106/2018
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  14η του  μήνα  Οκτωβρίου του  έτους  2018 ημέρα  της  εβδομάδας

Κυριακή και ώρα 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
1249/10-10-2018  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 οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βασιλική Ευαγγελία
2) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
4) Κουτσοδόντη Αγγελική
5) Κούτικα Αγγελική
6) Παπαμιχάλης Ιωάννης
7) Κουτσοδόντη Βασιλική
8) Δημητρέλης Νικόλαος

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
συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:

1. Ορισμός  εκπροσώπου  και  παροχή  εξουσιοδότησης  για  τη  διαχείριση  των  τραπεζικών
λογαριασμών του Δήμου Ψαρών

Το κατεπείγον του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να προβούμε
άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την είσπραξη του ποσού χρηματοδότησης
του δήμου το οποίο προέρχεται από πιστώσεις του έργου 2003ΣΕ005500005 «Πρόγραμμα πρόληψης
και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και
Β’ βαθμού της Χώρας».
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον του ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και αποδέχεται την πρόταση της
προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 170 (Προσωρινή παραλαβή του έργου) του     Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016
τεύχος Α'): 

Σελίδα 1 από 3

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος 
3) Τσαπής Μάρκος
4) Βασιλικής Ιωάννης
5) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Ορισμός  επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου
«Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι».

ΑΔΑ: 6ΞΜ6ΩΗΧ-ΑΤΡ



«1.Μετά  τη  βεβαίωση  περάτωσης  των  εργασιών  το  έργο  παραλαμβάνεται  προσωρινά.  Με  την
προσωρινή παραλαβή ελέγχονται  οι  εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Οι εργασίες συμπληρωματικών
συμβάσεων παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.
2.Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου
δηλαδή από την ημερομηνία που στη σχετική βεβαίωση φέρεται ως ημερομηνία που αυτό περατώθηκε ή,
στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 168, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης
περάτωσης των εργασιών, αν υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τις πιο πάνω
ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία
του έργου “όπως κατασκευάστηκε”. (…)
3.Για τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής,
αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την
υποβολή  ή  σύνταξη  της  τελικής  επιμέτρησης.  Η  επιτροπή  είναι  τριμελής,  όταν  όμως  πρόκειται  για
σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν
τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων
τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Όταν ο φορέας που
πρόκειται να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊσταμένη
αρχή  μπορεί  να  περιλάβει  στην  επιτροπή  μέλη  που  υποδεικνύονται  από  τον  φορέα  που  θα
χρησιμοποιήσει το έργο. Τα μέλη της επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εμπειρία
και ικανότητα και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα
της παραγράφου 6 του άρθρου 118.» 

Στην  εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Περιβάλλοντος  αναφέρονται
επίσης τα εξής:

«Ο Δήμος Ψαρών εκτέλεσε έργο αποκατάστασης βατότητας του δρόμου προς Φανάρι κατά την
περίοδο από τις 19/04/2018 (ημερομηνία συμφωνητικού) έως τις 13/08/2018 (ημερομηνία βεβαίωσης
περαίωσης εργασιών). 

Το έργο περιελάμβανε την τσιμεντόστρωση δύο τμημάτων, συνολικού μήκους 290 μέτρων, του
δρόμου προς το Φάρο Κοκκινόπουλο των Ψαρών, την κατασκευή ενός τεχνικού απορροής ομβρίων
υδάτων καθώς και την ενίσχυση ενός υφιστάμενου τεχνικού. Στα συγκεκριμένα τμήματα του δρόμου
παρουσιάζονταν έντονα προβλήματα, κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο λόγω των βροχοπτώσεων, με
άμεση συνέπεια ο δρόμος προς το Φανάρι να γίνεται αδιάβατος.

Μετά  την  βεβαίωση  περαίωσης  και  σε  διάστημα  6  μηνών  από  την  έκδοση  της,  γίνετε  η
προσωρινή παραλαβή του έργου. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία
ορίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή (Δήμος Ψαρών),  αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία
(Τ.Υ.Δ. Χίου) της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή της τελικής επιμέτρησης. Η
επιτροπή αποτελείται από 3 τεχνικούς υπαλλήλους που έχουν αντίστοιχη εμπειρία και ικανότητα και
επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.   
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016
 την με αρ. πρωτ 25530/13-08-2018 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου
 την από 21/08/2018 εγκεκριμένη από την Τ.Υ.Δ. Χίου Τελική Επιμέτρηση του έργου

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του
έργου  "Αποκατάσταση  βατότητας  δρόμου  προς  Φανάρι"  σύμφωνα  με  το  άρθρο  170  του  Ν.
4412/2016. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος έργου : "Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι" 
Αρχικός προϋπολογισμός : 42.051,72 € (χωρίς ΦΠΑ)
Συμβατικός προϋπολογισμός : 23.969,48 € (χωρίς ΦΠΑ)
Κατηγορία έργου : Οδοποιίας 
Ανάδοχος : Χρυσάνθη Γλύκα του Ευστρατίου
Επιβλέπων : Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης»

Επειδή  η  προβλεπόμενη  κλήρωση  υπαλλήλων  μέσω  του  αναφερόμενου  στην  παράγραφο  6  του
άρθρου 118 του Ν.4412/2016 Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεως στις περιπτώσεις

Σελίδα 2 από 3

ΑΔΑ: 6ΞΜ6ΩΗΧ-ΑΤΡ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

επιτροπών παραλαβής (άρθρο 170 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) δεν είναι προς το παρόν εφικτή (σχετ. η
εγκ. 6/Δ11/οικ.82/28.03.2018 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών), η Δ/νση Τ.Υ.Δ. Χίου διεξήγαγε
κατόπιν  της  από  6/9/2018  σχετικής  ανακοίνωσης,  κλήρωση  για  την  ανάδειξη  των  μελών  της
Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι», και
συνέταξε το υπ’ αρ. πρωτ. 28332/11-9-2018 πρακτικό.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη:
 την ανωτέρω εισήγηση
 το άρθρο 170 (Προσωρινή παραλαβή του έργου) του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος

Α')
 τον προϋπολογισμό του έργου
 τη μελέτη του έργου
 την με αρ. πρωτ 25530/13-08-2018 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου
 την από 21/08/2018 εγκεκριμένη από την Τ.Υ.Δ. Χίου Τελική Επιμέτρηση του έργου
 το  υπ’  αρ.  πρωτ.  28332/11-9-2018  πρακτικό κλήρωσης  που  διενεργήθηκε  από  τη  Δ/νση

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου. 
 την εγκ. 6/Δ11/οικ.82/28.03.2018 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την  Επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου  «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου
προς Φανάρι» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα
1 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΑΡΧ. ΜΗΧ.
2 ΠΟΔΑΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ ΜΗΧ. ΜΗΧ.
3 ΚΩΣΤΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ ΤΕΧ. ΤΟΠ. ΜΗΧ.

Πρόεδρος  της  επιτροπής  παραλαβής  ορίζεται  ο  υπάλληλος  που  δεν  είναι  υπάλληλος  της  Δ/σας
Υπηρεσίας (άρθρο 170 Ν. 4412/2016), δηλαδή ο ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα
1 ΤΣΙΠΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΑΡΧ. ΜΗΧ.
2 ΔΑΛΑΒΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ.
3 ΧΩΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ.

Έργο της επιτροπής είναι η  προσωρινή παραλαβή του έργου  «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου
προς Φανάρι».

Στην  παρούσα  απόφαση  επισυνάπτεται  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της,  το  υπ’  αρ.  πρωτ.
28332/11-9-2018 πρακτικό κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  106/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Σελίδα 3 από 3

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: 6ΞΜ6ΩΗΧ-ΑΤΡ
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