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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  16/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  86/2016   
Στα Ψαρά σήμερα την 9η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και
ώρα 17:30 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.
1124/2-11-2016  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) Χαχούλης Φώτιος
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Βασιλική Ευαγγελία
6) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
7) Παπαμιχάλης Ιωάννης
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 πρότεινε να
συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:

1) Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

Το κατεπείγον  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  το  δημοτικό  συμβούλιο  πρέπει  άμεσα  να  αποφασίσει
σχετικά  με  την έγκριση μετακίνησης του δημάρχου στη Μυτιλήνη κατόπιν  της  από 7/11/2016
πρόσκλησης του Προϊσταμένου της ΕΥΔ για να συμμετέχει στην ενημερωτική συνάντηση με θέμα
την  υποβολή  Στρατηγικών  Σχεδίων  Ολοκληρωμένων  Χωρικών  Επενδύσεων,  αφού  η
πραγματοποίηση της εν λόγω συνάντησης έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 14-11-2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την πρόσκληση του Προϊσταμένου της
ΕΥΔ καθώς και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει  το  κατεπείγον  του  ανωτέρω  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  θέματος  και  αποδέχεται  την
πρόταση της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.
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ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Ενίσχυση φέροντος οργανισμού δημοτικού κτιρίου» Δ. Ψαρών.

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: 7ΛΣΠΩΗΧ-0ΚΥ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Στη συνέχεια η πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης 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. Το υπ’ αρ. πρωτ. 13595/11-5-2016 πρακτικό της κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ. Χίου.
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 680/16-6-2016 πρακτικό κλήρωσης του Δ. Ψαρών.
4. Την  55/2016  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Ψαρών  με  την  οποία

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου.
5. Το από 06/10/2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου.

Παρακαλούμε  όπως  προχωρήσετε  στην  έγκριση  του  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής
Παραλαβής του  έργου  «Ενίσχυση  φέροντος  οργανισμού  δημοτικού  κτιρίου» όπως ορίζεται  στα
άρθρα 75 και 73 του Ν. 3669/2008.

Τίτλος έργου: «Ενίσχυση φέροντος οργανισμού δημοτικού κτιρίου»
Προϋπολογισμός: 11.500,00 €
Κατηγορία έργου: Οικοδομικό
Ανάδοχος: Ιωάννης Καρόζος»

Το έργο περιελάμβανε επισκευαστικές εργασίες σε τμήματα του φέροντος οργανισμού (κολώνες,
δοκάρια και πλάκα οροφής) με τοποθέτηση χαλύβδινου οπλισμού και εφαρμογή εκτοξευόμενου
σκυροδέματος.

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  55/2016  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Ψαρών  με  την  οποία

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου
 το από 06/10/2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου
 τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  το  από  06/10/2016  Πρωτόκολλο  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  Έργου
«Ενίσχυση φέροντος οργανισμού δημοτικού κτιρίου»,  όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 11.500,00, το οποίο εκτελέστηκε από
τον ανάδοχο κ. Ιωάννη Καρόζο.

Μειοψήφησαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  Χατζησκουλίδης  Χρήστος,  Κουτσοδόντη  Αγγελική  που
ψήφισαν παρών και ο Χαχούλης Φώτιος που ψήφισε όχι.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  86/2016

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: 7ΛΣΠΩΗΧ-0ΚΥ
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