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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  12/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  70/2016   
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  10η του  μήνα  Σεπτεμβρίου του  έτους 2016 ημέρα  της  εβδομάδος
Σάββατο 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.  920/5-9-2016  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 επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Μπεναρδής Γεώργιος
6) Κουτσοδόντη Βασιλική
7) 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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε
υπόψη των μελών την εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου:
«Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (Α' 116) και κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 .
2. Την υπ’ αριθ.  3/2013 μελέτη του έργου.
3. Την υπ' αριθμ. 34/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η

εκτέλεση του έργου.
4. Την υπ' αριθμ. 32/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα "Περί κατακύρωσης

αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου».
5. Την  με  αρ.  πρωτ.  33685/1482/23-7-2013  έγκριση  της  υπ'  αρ.  32/2013  απόφαση  της

Οικονομικής Επιτροπής.
6. Το Συμφωνητικό ύψους 27.571,15 € (χωρίς ΦΠΑ 16%).
7. Τη Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών και την από 14/3/2014 Τελική Επιμέτρηση του έργου.
8. Το υπ' αρ. 23647/30-6-2015 πρακτικό της κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.

Χίου.
9. Το υπ' αρ. 1049/6-8-2015 Πρακτικό Κληρώσεως του Δ. Ψαρών.
10. Την  55/2015  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Ψαρών  με  την  οποία

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του Έργου.
11. Το από 01/09/2016 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου.
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ΘΕΜΑ: Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου
«Επισκευή - συντήρηση και εξοπλισμός ελικοδρομίου».

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Δημητρέλης Νικόλαος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: ΨΥΖΗΩΗΧ-8ΣΥ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του
έργου «Επισκευή - συντήρηση και εξοπλισμός ελικοδρομίου» όπως ορίζεται στα άρθρα 75 και
73 του Ν. 3669/2008.
  

Τίτλος έργου: «Επισκευή - συντήρηση και εξοπλισμός ελικοδρομίου»
Αρχικός προϋπολογισμός: 49.128,30 €
Χρηματοδότηση: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΕ
Συμβατικός προϋπολογισμός: 31.982,53 €
Έκπτωση: 34,90%
Ανάδοχος: Μαυράκης Ιωάννης του Αντωνίου
Επιβλέπων: Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης»

Με το παρόν έργο εκτελέστηκαν εργασίες επισκευής και  συντήρησης του ελικοδρομίου του
Δήμου Ψαρών. Οι εργασίες εκτελέστηκαν εμπρόθεσμα. Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε ο 1ος
ΑΠΕ  που  εγκρίθηκε  με  την  υπ'  αρ.  2/2014  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  να
τακτοποιηθούν  διάφορες  αυξομειώσεις  στις  ποσότητες  των  εργασιών  μετά  τον  έλεγχο των
επιμετρήσεων και έδωσε συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 31.982,53 ευρώ δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με
την αρχική σύμβαση.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν.3669/2008 (Α' 116) όπως τροποποιήθηκαν,

συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν και σήμερα ισχύουν 
 την 55/2015 Απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου Ψαρών με  την  οποία

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του Έργου
 το από 01/09/2016 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου
 τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το  από  01/09/2016  Πρωτόκολλο  Οριστικής  Παραλαβής  του  Έργου  «Επισκευή  -
συντήρηση και εξοπλισμός ελικοδρομίου»,  όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής  του  εν  λόγω  έργου,  προϋπολογισμού 49.128,30  €  (με  ΦΠΑ  16%),  το  οποίο
εκτελέστηκε από τον ανάδοχο κ. Μαυράκη Ιωάννη του Αντωνίου, με έκπτωση 34,90% επί των
τιμών του τιμολογίου της αριθμ.  3/2013 μελέτης του Δήμου Ψαρών, με επιβλέποντα μηχανικό
τον κ. Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη. 
Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 31.982,53 € (με ΦΠΑ 16%).

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  70/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: ΨΥΖΗΩΗΧ-8ΣΥ
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