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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ 

Ψ Α Ρ Ω Ν 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθμ 12/2019 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Ν. Ψαρών. 

 

 

 

Αρ. Απόφασης : 37/2019  

Στα Ψαρά σήμερα την 18η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 

και ώρα 17:30 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1820/13-12-2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.  

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση έξι (6) και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος) 

2) Βασιλική Ευαγγελία 

3) Δημητρέλη Μαργαρίτα 

4) Καραγιώργη Μαρκέλλα 

5) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

6) Παπαμιχάλης Ιωάννης 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του δήμου. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη και εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 

 

 Την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος στην οποία 

αναφέρονται τα εξής: 

«Στις 03-12-2019 διενεργήθηκε η οριστική 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 172 του Ν.4412/2016  

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπεναρδής Γεώργιος  

 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι» 
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 Το από 03-12-2019 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου 

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι».   

 

 Τις διατάξεις του άρθρου 170 Ν. 4412/2016 «Προσωρινή παραλαβή του έργου» 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 

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. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με 

πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που 

υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη 

διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον 

Πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους υπόλοιπους με 

σχετική μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής. 

4.(….) 

5.Στην παραλαβή καλείται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 143 να 

παραστεί ο ανάδοχος. Η παραλαβή γίνεται νόμιμα και χωρίς την παρουσία του αναδόχου αν αυτός έχει 

κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος αρνείται 

την υπογραφή του πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το πρωτόκολλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 143. Το πρωτόκολλο θεωρείται ως πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας και η 

σχετική ένσταση ασκείται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 174, υπολογιζόμενη από 

την υπογραφή του με επιφύλαξη ή από την κοινοποίηση στον ανάδοχο. 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 πρωτόκολλο συντάσσεται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση. (...)» 

 

 Τις διατάξεις του άρθρου 172 Ν. 4412/2016 «Οριστική παραλαβή» σύμφωνα με τις οποίες: 

«1.Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προσωρινή παραλαβή των 

παραγράφων 3, 5 και 6 του άρθρου 170, όσον αφορά τις αντίστοιχες διαδικασίες για το αντικείμενο της 

οριστικής παραλαβής. 

2.Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από 

τον ανάδοχο συντήρησης. Πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος 

εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 171. Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σε αυτήν την 

προθεσμία, θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή από τον 

ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα 
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κατασκευής του έργου οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 141. Αν η 

προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί μέχρι την Οριστική παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα 

προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

3.Κατά την οριστική παραλαβή η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο όσον αφορά την 

καλή κατάσταση των εργασιών. 

4.Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με τα συμβατικά τεύχη μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή 

υποχρεώσεις του α ναδόχου και μετά την οριστική παραλαβή. 

5.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και της παρ. 3 του άρθρου 178 εφαρμόζονται είτε η 

οριστική παραλαβή διενεργηθεί πραγματικά είτε συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του 

αναδόχου από την εργολαβική σύμβαση που δεν έχουν ήδη παραγραφεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις του παρόντος νόμου. 

7.Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες 

των εργασιών που εκτελέσθηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα 

που έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές. 

8.Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε δημόσιου έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και 

Υγείας (Φ.Α.Υ.).» 

 

 Το από 30/11/2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας 

δρόμου προς Φανάρι»  

 Την υπ’ αρ. 17/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το από 

30/11/2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς 

Φανάρι» 

 Την υπ’ αρ. 98/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε 

η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Φανάρι» 

 

 Το από 03-12-2019 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Αποκατάσταση 

βατότητας δρόμου προς Φανάρι» σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο όσον 

αφορά την καλή κατάσταση των εργασιών. Κατόπιν ποιοτικού ελέγχου διαπιστώνει ότι αυτές έχουν 

εκτελεστεί σύμφωνα με τη μελέτη και τον 1
ο
 ΑΠΕ, τους κανόνες της τέχνης και της Επιστήμης και 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση και παραλαμβάνει τις εργασίες του έργου, σύμφωνα με την Τελική 

Επιμέτρηση, τους όρους της Σύμβασης, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ΟΡΙΣΤΙΚΑ, χωρίς 

παρατηρήσεις, δεδομένου ότι πληρούνται οι σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων. 
 

Σύμφωνα με το εδάφιο (ιδ΄) του άρθρου 72 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του 

Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα 

αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 

προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την 

απευθείας ανάθεση.  

Δεδομένης λοιπόν της αρμοδιότητάς της ως αναθέτουσας αρχής και ασκώντας για το λόγο αυτό και 

καθήκοντα προϊσταμένης αρχής, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την 

έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου 

προς Φανάρι» 
 

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και: 

 Τις διατάξεις του εδαφίου (ιδ΄) του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) , 

 Τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν. 4412/2016  

 Την από 13/8/2018 βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου 

 Το από 30/11/2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου  

 Την υπ’ αρ. 17/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε 

το από 30/11/2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου  
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Τα Μέλη 

 

Υπογραφές 

Ο Πρόεδρος 

 

Υπογραφή 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 

 Την υπ’ αρ. 98/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία 

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας 

δρόμου προς Φανάρι» 

 Το από 03-12-2019 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου 

 Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου 

 Τη σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Η. Ν. Ψαρών και του Δήμου Χίου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1) Εγκρίνει το από 03-12-2019 Πρωτόκολλο Οριστικής 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. 

 

2) Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 

αυτής. 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  37/2019 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
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