
Σελίδα 1 από 3 

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 : 38/2019  

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 3
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 

 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«Η μελέτη του θέματος αφορά στην εκπόνηση μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας για τα Δημοτικά 

Κτίρια του Δ. Ψαρών σε ένα στάδιο μελέτης. 

Η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης ύψους (15.500,00 €) με τον ΦΠΑ υπεγράφη στις 20/12/2018. 

 

Συγκεκριμένα εκπονήθηκαν οι εξής μελέτες: 

 Μελέτη Ενεργ.Πυροπροστασίας Αστυνομικού Τμήματος Ψαρών (Επιστροφή Εγκεκριμένης 

Μελέτης Πυροπροστασίας με το υπ.αρ.πρωτ.5322Φ.700.17/11-10-2019) 

 Μελέτη Ενεργ.Πυροπροστασίας Γυμνασίου Ψαρών (Επιστροφή Εγκεκριμένης Μελέτης 

Πυροπροστασίας με το υπ.αρ.πρωτ.4255Φ.700.16/29-08-2019) 

 Μελέτη Ενεργ.Πυροπροστασίας Δημοτικού Σχολείου Ψαρών (Επιστροφή Εγκεκριμένης Μελέτης 

Πυροπροστασίας με το υπ.αρ.πρωτ.5985Φ.701.16/26-11-2019) 

 Μελετη Ενεργ.Πυροπροστασίας Δημαρχείου Ψαρών (Επιστροφή Εγκεκριμένης Μελέτης 

Πυροπροστασίας με το υπ.αρ.πρωτ.4111Φ.700.17/24-08-2019) 

 Μελετη Ενεργ.Πυροπροστασίας Δημοτικού Ιατρείου Ψαρών (Επιστροφή Εγκεκριμένης Μελέτης 

Πυροπροστασίας με το υπ.αρ.πρωτ.4110Φ.700.17/24-08-2019) 

 Μελέτη Ενεργ.Πυροπροστασίας Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Δ.Ψαρών (Επιστροφή 

Εγκεκριμένης Μελέτης Πυροπροστασίας με το υπ.αρ.πρωτ.5809Φ.701.24/18-11-2019) 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπεναρδής Γεώργιος  

 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

ΘΕΜΑ: Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης 

«Μελέτη Πυρασφάλειας Δημοτικών Κτιρίων» 

ΑΔΑ: ΨΣ57ΩΗΧ-Λ64
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 Μελετη Ενεργ.Πυροπροστασίας Δ.Βιβλιοθήκη Ψαρών (Επιστροφή Εγκεκριμένης Μελέτης 

Πυροπροστασίας με το υπ.αρ.πρωτ.4894Φ.700.3/23-08-2019) 

 Μελέτη Ενεργ.Πυροπροστασίας Δημ. Εστιατόριο Ψαρών(Επιστροφή Εγκεκριμένης Μελέτης 

Πυροπροστασίας με το υπ.αρ.πρωτ.5323Φ.700.3/11-10-2019) 

 Μελέτη Ενεργ.Πυροπροστασίας Αποθήκη 1-3-4 Δ.Ψαρών (Επιστροφή Εγκεκριμένης Μελέτης 

Πυροπροστασίας με το υπ.αρ.πρωτ.4848Φ.700.16/20-09-2019) 

 

Με την 56893/03-12-2019 Απόφαση της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έγινε έγκριση της μελέτης του 

θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 189 του Ν4412/2016. 

 

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε για την παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Πυρασφάλειας 

Δημοτικών Κτιρίων» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν.  4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)».   

 

 Τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες: 

«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 υποβάλουν 

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 υποχρεωτικά 

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 δικαιολογητι κών. 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. 

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 / 

τροποποιητικών 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 4. 

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.» 
 

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 και οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Πυρασφάλειας Δημοτικών Κτιρίων» 
 

ΑΔΑ: ΨΣ57ΩΗΧ-Λ64
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Τα Μέλη 

 

Υπογραφές 

Ο Πρόεδρος 

 

Υπογραφή 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 

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’) , 

 Την υπ’ αριθμόν 101/2018 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της 

μελέτης 

 Το με αρ. πρωτ. 1595/20-12-2018 συμφωνητικό για την εκπόνηση της μελέτης. 

 Την υπ. αριθμ. 56893/3-12-2019 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου 

με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη, πιστοποιήθηκε η τήρηση όλων των προδιαγραφών, 

κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης του εν λόγω σταδίου 

της μελέτης και βεβαιώθηκε η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια καθώς και η συμμόρφωση 

του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. 

 Το άρθρο 189 «Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης» του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) 

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

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει και παραλαμβάνει την μελέτη «Μελέτη Πυρασφάλειας Δημοτικών Κτιρίων» που 

εκπονήθηκε από το μελετητικό γραφείο «Γελασάκης Δημήτριος» και εγκρίθηκε από τη Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου. 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  38/2019 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
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