
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  03/2019

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 17/2019
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  4η του  μήνα  Φεβρουαρίου του  έτους  2019 ημέρα  της  εβδομάδας

Δευτέρα και  ώρα  18:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Η.Ν.  Ψαρών  συνήλθε  σε  δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Η.Ν. Ψαρών, ύστερα από την
με  αριθμό  πρωτ.  162/30-1-2019  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) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Κούτικα Αγγελική
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Μπεναρδής Γεώργιος
7) 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. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της Απόφασης Υπ.
Οικονομικών οικ.  2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019  (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος  Β’)  «Καθορισμός
λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει»

2. Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων  Δήμου  Ψαρών»  στο  Ε.Π.  «Βόρειο  Αιγαίο»  με  Κωδικό  πρόσκλησης
ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83  (Α/Α  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ:  3450)  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Προστασία  του
περιβάλλοντος  και  των  πόρων  και  μετάβαση  σε  μια  οικονομία  φιλική  στο  περιβάλλον,  με
επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» με τίτλο:
«Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων
(ΟΧΕ)»- Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του Δήμου
Χίου

3. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και του
Δήμου Χίου για τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου Η.Ν. Ψαρών στον τομέα των τεχνικών
υπηρεσιών

Το κατεπείγον του 1ου θέματος έγκειται  στο γεγονός  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  που θέτει  η
εκδοθείσα απόφαση Υπ. Οικονομικών οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος
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          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Δημητρέλης Νικόλαος
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Βασιλικής Ιωάννης
6) Τσαπής Μάρκος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  Παραλαβής  του  έργου
«Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι»
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Β’) και αφορά στο υποχρεωτικό άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης φορέων
γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω
απόφασης (δηλ. εντός 30 ημερών από την 24.01.2019).
Το  κατεπείγον  του  2ου θέματος έγκειται  στο  γεγονός  της  άμεσης  ανάγκης  δρομολόγησης  των
διαδικασιών  που  απαιτούνται  (συγκέντρωση  δικαιολογητικών,  δημιουργία  φακέλου  κλπ)  για  την
έγκαιρη (έως 1/3/2019) υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» με
Κωδικό πρόσκλησης ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3450) καθώς έχει οριστεί καταληκτική
ημερομηνία η 1η Μαρτίου 2019.
Το  κατεπείγον  του  3ου θέματος έγκειται  στο  γεγονός  της  άμεσης  ανάγκης  σύναψης  σύμβασης
διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Χίου προκειμένω να εκτελεστεί ομαλά το τεχνικό πρόγραμμα
και να υλοποιηθούν τα έργα, μελέτες προμήθειες και υπηρεσίες του δήμου για τα έτη 2019 & 2020.
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.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών:

 Την εισήγηση του Αυτοτελούς  Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  στην οποία
αναφέρονται τα εξής:

«Στις 30/11/2018 διενεργήθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου
προς Φανάρι». Με το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης βατότητας του
δρόμου προς το Φάρο Κοκκινόπουλο της Νήσου Ψαρών. Ειδικότερα έγιναν εργασίες βελτίωσης και
τσιμεντόστρωσης  του  υφιστάμενου  δρόμου  για  την  διευκόλυνση  προσβασιμότητας  στον  Φάρο  του
νησιού.
Το έργο κατασκευάστηκε:
α) με βάση την μελέτη 4/2016 προϋπολογισμού  49.200,51 € του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Ψαρών από πιστώσεις ‘’ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ’’
β) με βάση την 110/2017 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Ψαρών, με την οποία
ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου στην Χρυσάνθη Γλύκα 
γ) με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 514/19-04-2018 Σύμβαση Κατασκευής Έργου ποσού 29.722,16 €
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.
δ) Η  επίβλεψη  του  έργου  έγινε  από  τον  Χατζηπαναγιώτη  Παναγιώτη,  Πολιτικό  Μηχανικό,
υπάλληλο του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. 
ε) Η  περαίωση των εργασιών του έργου έγινε στις  13-08-2018.

Λαμβάνοντας υπόψη:
• τι διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως της παραγράφου 5 στην οποία
αναφέρεται ότι «...Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την
προϊσταμένη αρχή.» 
• Το από 30/11/2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου

Παρακαλούμε  όπως  προβείτε  στην  έγκριση  του  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  Παραλαβής  του  έργου
“Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι”».  

 Τις διατάξεις του άρθρου 170 Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες:
«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
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

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». (….)
4.Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν τις
επιμετρήσεις, με γενικές ή σποραδικές καταμετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της
τελικής επιμέτρησης, όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, χωρίς να δεσμεύεται από το
περιεχόμενο του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα, στον οποίο μπορεί να επέμβει διορθωτικά,
αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν
εκτελεσθεί με υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων .
Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο
τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές, ουσιώδεις ή
επουσιώδεις  που πρέπει  να αποκατασταθούν ή παραδεκτές μεν  αλλά με μείωση της  τιμής  τους.  Ως
επουσιώδεις θεωρούνται αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του έργου,
την ασφάλεια των χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου.
5.(….).  Η  προσωρινή  παραλαβή  ολοκληρώνεται  με  την  έγκριση  του  πρωτοκόλλου  από  την
προϊσταμένη αρχή. Αυτή μπορεί να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν
από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν.»

 Το  από  30/11/2018  Πρωτόκολλο  Προσωρινής  Παραλαβής του  έργου  «Αποκατάσταση
βατότητας δρόμου προς Φανάρι» σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες
του  έργου  (ποιοτικά  και  ποσοτικά),  σύμφωνα  με  την  Τελική  Επιμέτρηση,  τους  όρους  της
Σύμβασης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης
έργων,  προσωρινά,  χωρίς  παρατηρήσεις,  δεδομένου  ότι  πληρούνται  οι  σχετικές  διατάξεις  της
Νομοθεσίας Δημοσίων έργων.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του
Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  Παραλαβής  του  έργου  «Αποκατάσταση  βατότητας  δρόμου  προς
Φανάρι»
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:

1. τις διατάξεις του άρθρου 170 Ν. 4412/2016 
2. την από 13/8/2018 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου
3. την υπ’ αρ. 106/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η

Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
4. το από 30/11/2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
5. τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  το από 30/11/2018  Πρωτόκολλο Προσωρινής  Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση
βατότητας δρόμου προς Φανάρι», όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του
εν  λόγω  έργου,  προϋπολογισμού  49.200,51  ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),  το  οποίο
εκτελέστηκε από τον ανάδοχο Χρυσάνθη Γλύκα, με έκπτωση σαράντα τρία τοις εκατό (43%) επί των
τιμών του τιμολογίου της υπ’ αριθμ. 4/2016 μελέτης,  με επιβλέποντα μηχανικό τον κ. Παναγιώτη
Χατζηπαναγιώτη. 
Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 29.722,16 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, ποσό
ίσο με το αρχικό ποσό της υπογραφείσας σύμβασης.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17/2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Η.Ν. Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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