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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  6/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  43/2016   
Στα Ψαρά σήμερα την 25η του μήνα Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα
20:00  μ.μ. το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Ψαρών  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στην
αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Ψαρών,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  Πρωτ.
547/20-5-2016  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε
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 εννέα (9) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Φρατζέσκου Αθηνά
4) Χατζησκουλίδης Χρήστος
5) Δημητρέλης Νικόλαος
6) Παπαμιχάλης Ιωάννης
7) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
8) Κουτσοδόντη Βασιλική
9) Κούτικα Αγγελική
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

εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε
υπόψη των μελών την εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου:
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 171/87 (όπως αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 61 του Ν. 4257/14-
ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’): «1.Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008
(Α'  116),  επιτροπές  παραλαβής  των  έργων  ορίζονται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού
προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της
τελικής  επιμετρήσεως  στην  Προϊσταμένη  Αρχή  και  ζητήσει  την  παραλαβή  του.  Οι  επιτροπές
παραλαβής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α' 84),
αποτελούνται από έναν δημοτικό σύμβουλο και:
α)  Για  έργα  προϋπολογισμού  μέχρι  και  1.000.000  ευρώ  από  δύο  υπαλλήλους  κατηγορίας  ΠΕ
Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας  ΠΕ Μηχανικών και  ενός υπαλλήλου κατηγορίας  ΤΕ
Μηχανικών.
β)  Για  έργα  προϋπολογισμού  άνω  του  1.000.000  ευρώ  από  τρεις  υπαλλήλους  κατηγορίας  ΠΕ
Μηχανικών ή δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και  ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ
Μηχανικών.
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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου:
«Επισκευή – συντήρηση δημοτικού κτιρίου ΣΠΙΤΑΛΙΑ» Δήμου Ψαρών

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Βασιλικής Ιωάννης
3) Θυριανός  Μιχαήλ
4) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
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2.α)  Πρόεδρος  της  επιτροπής  παραλαβής  ορίζεται  ο  αρχαιότερος  από τα  μέλη των  υπαλλήλων
αυτής,  με  την επιφύλαξη των διατάξεων  του τρίτου εδαφίου της  παρ.  3  του άρθρου 73 του ν.
3669/2008.
β) Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου δεν δύνανται να είναι
μέλη της επιτροπής παραλαβής.
γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας
με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται.
3.Για  τη  συγκρότηση  της  επιτροπής  παραλαβής  εφαρμόζεται  υποχρεωτικά  η  διαδικασία  της
προβλεπόμενης  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  26  του  ν.  4024/2011  (Α'  226)  κλήρωσης.  Σε
περίπτωση όπου οι τεχνικοί υπάλληλοι του φορέα κατασκευής του έργου δεν είναι διπλάσιοι από
αυτούς που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τις
ισχύουσες διατάξεις κλήρωση, τότε είναι δυνατή η συμμετοχή και τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου
της έδρας του νομού, άλλου Δήμου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας η της οικείας Περιφέρειας
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός των απαιτούμενων υπαλλήλων. Οι
υπάλληλοι  που  θα  λάβουν  μέρος  στην  κλήρωση  και  δεν  ανήκουν  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,
υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των φορέων στον οποίο ανήκουν. Η κλήρωση διενεργείται
από  την  αρμόδια  τεχνική  υπηρεσία  του  φορέα  κατασκευής  του  έργου,  με  την  επιφύλαξη  της
παραγράφου 2β' του παρόντος άρθρου.
4.Για  την  επιλογή  του  προβλεπόμενου  στην  παράγραφο  1  του  παρόντος  άρθρου  Δημοτικού
Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5.Τα  έξοδα  μετακίνησης  και  διαμονής  του  συνόλου  των  μελών  της  επιτροπής  παραλαβής
καταβάλλονται με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011:
«Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το
αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα
μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις
από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την
αρμόδια  για  την  συγκρότηση  του  συλλογικού  οργάνου  υπηρεσία.  Με απόφαση  του  Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα
ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.» 
Κατ'  εξουσιοδότηση  της  ανωτέρω  διάταξης  δημοσιεύτηκε  η  υπ'  αριθ  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.
21508/04.11.2011  Απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’).

Σε  συνέχεια  των  ανωτέρω  πρέπει  να  προβούμε  στη  συγκρότηση  της  επιτροπής  προσωρινής
παραλαβής του  έργου  «Επισκευή  –  συντήρηση  δημοτικού  κτιρίου  ΣΠΙΤΑΛΙΑ»,  συμβατικού
προϋπολογισμού 28.979,47 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), χρηματοδότηση από ΤΑΚΤΙΚΑ.
Σας θέτω υπόψη τη Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών και τη Τελική Επιμέτρηση του ανωτέρω έργου.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου διενήργησε την 26/1/2016, κλήρωση για την ανάδειξη
των  υπαλλήλων,  που  θα  αποτελέσουν  μέλη  (τακτικά  και  αναπληρωματικά)  της  επιτροπής
παραλαβής του ανωτέρω έργου. Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο
2205/26-1-2016 Πρακτικό Κληρώσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου,  το οποίο
θέτω υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Το  Αυτοτελές  Τμήμα  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  διενήργησε  την  25/5/2016,
κλήρωση για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων, που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

αναπληρωματικό) της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου. Τα ονόματα των συμβούλων που
κληρώθηκαν εμφαίνονται στο 569/25-5-2016 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Το Δημοτικό συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη:
 την ανωτέρω εισήγηση
 τις  διατάξεις  του  Ν.3669/2008  και  κυρίως  τις  διατάξεις  των  άρθρων  73  και  75  του  ν.

3669/2008 (Α' 116)
 τις διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 171/1987 (Α' 84) όπως αναδιατυπώθηκε από το άρθρο

61 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)
 το  άρθρο  26  του  ν.  4024/2011  (Α'  226)  και  την  υπ'  αριθ  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.

21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

 τον προϋπολογισμό του έργου
 την υπ΄αριθμ. 2/2015 μελέτη του έργου
 τη Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών και την Τελική Επιμέτρηση του έργου
 το 2205/26-1-2016 Πρακτικό Κληρώσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου. 
 το 569/25-5-2016 Πρακτικό Κληρώσεως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου:

 «Επισκευή – συντήρηση δημοτικού κτιρίου ΣΠΙΤΑΛΙΑ» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη

1 ΜΑΚΡΙΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ ΜΗΧ.ΜΗΧ. (πρόεδρος)

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΕΧΝ.ΤΟΠ.ΜΗΧ. (αναπλ. πρόεδρος)
2 ΚΑΡΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΠΕ ΑΡΧ.ΜΗΧ.. (μέλος)

ΔΑΛΑΒΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ ΠΟΛ.ΜΗΧ (μέλος)
3 Παπαμιχάλης Ιωάννης

(δημοτικός σύμβουλος)

Κουτσοδόντη Βασιλική

(δημοτικός σύμβουλος)

Έργο της επιτροπής είναι η προσωρινή παραλαβή του έργου «Επισκευή – συντήρηση δημοτικού
κτιρίου ΣΠΙΤΑΛΙΑ».

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται  και αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της,  το  569/25-5-2016
Πρακτικό Κληρώσεως του Δήμου Ψαρών καθώς και το 2205/26-1-2016 Πρακτικό Κληρώσεως της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  43/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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