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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 2/2020 

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

 

 

 

 

Αρ. Απόφασης : 16/2020  

Στα Ψαρά σήμερα την 24η του μήνα Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 

ώρα 11:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς 

συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 426/20-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις α) του άρθρου 184 Ν. 

4635/2019, β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) της με αριθμ. 18318/13-03-2020 

εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ) του άρθρου 75 Ν. 

3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β) και (γ) διατάξεις.  

Επισημαίνεται ότι η τακτική συνεδρίαση λαμβάνει χώρα δια περιφοράς όπως προβλέπεται από 

τις διατάξεις  

 του άρθρου 184 του Ν.4365/2019 παρ. 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 

3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος 

χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται 

κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές 

διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των 

μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, 

ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, 

τακτική συνεδρίαση». 

 της η υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου άρθρο 10 η οποία 

αναφέρει: «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια 

της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 1. Κατά το διάστημα λήψης 

των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των 

πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 

των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά 

τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 

87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια 

ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των 

θυρών» 

 του υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφου ΥΠ.ΕΣ. στο οποίο αναφέρεται ότι: Σε όσες περιπτώσεις 

δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, η λήψη της 

απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) είτε δια 

περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 

3852/2010, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια 

περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών 

του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς 

να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση 

δρόμου προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του μοναστηριού Δήμου Ψαρών» 
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οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ 

της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο 

αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά 

τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης.  

 

Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της συναίνεσης των μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση στην οποία 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) Μπεναρδής Γεώργιος 

6) Παπαμιχάλης Ιωάννης 

 

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

Με μέριμνα του Προέδρου τέθηκε υπόψη των μελών η παρακάτω εισήγηση του Αυτοτελούς 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος για το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης 

Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 1/2016 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Η. Ν. Ψαρών η οποία θεωρήθηκε από την Τ.Υ.Δ. 

Χίου, με προϋπολογισμό 699.170,02€ (με Φ.Π.Α. 24%) και η δημοπράτηση του έργου έγινε βάση των 

από 30/08/2018 επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης.  

Το έργο περιλαμβάνει κυρίως εργασίες διαπλάτυνσης και αποκατάστασης ζημιών στο 2
ο
 τμήμα 

του κεντρικού δρόμου προς μοναστήρι (από την διασταύρωση προς τον αρχαιολογικό χώρο μέχρι το 

μοναστήρι, μήκους περίπου 5,6km) και την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του μοναστηριού με 

την κατασκευή λιθόστρωτων και σταθεροποιημένων κεραμικών δαπέδων.  

Το έργο έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-

2020, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι), ΣΑΕ 388 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

Το έργο εκτελείται βάση της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Η. Ν. 

Ψαρών και του Δήμου Χίου για την διοικητική υποστήριξη του Δήμου Η. Ν.  Ψαρών στον τομέα των 

τεχνικών υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία τον ρόλο της Προϊσταμένης Αρχής ασκεί ο Δήμος Η. Ν. 

Ψαρών και το ρόλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η Τ. Υ. Δ Χίου. 

Στις 29/11/2018 διενεργήθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και 

αναδείχθηκε ανάδοχος ο κ. Ευάγγελος Ζενιώδης του Παντελή που πρόσφερε ποσοστό έκπτωσης 

45,59% επί των τιμών του τιμολογίου. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της 

δημοπρασίας με την υπ΄ αριθμ. 08/2019 απόφαση της, που νομιμοποιήθηκε με την υπ, αριθμ, 

12787/06-03-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Η Σύμβαση για το έργο 

υπεγράφη στις 20-05-2019 με αριθμ. πρωτ. 747/20-05-2019. Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 14998/21-05-

2019 ορίστηκε επιβλέπων του έργου ο κ. Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης ΠΕ Πολ. Μηχ.  και η 

συμβατική περαίωση του έργου ορίστηκε στις 15-01-2020 (8 μήνες ή 240 ημέρες προθεσμία).  

Με την υπ. αριθμ. 36/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση  

προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου για τους κάτωθι λόγους: 

Λόγω ακτοπλοϊκής σύνδεσης 

Δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις ενός μήνα στις μεταφορές των υλικών λόγω της προβληματικής 

ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Χίου με τα Ψαρά 

Λόγω της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

 

(Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν 

νόμιμα) 
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Κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου δεν επιτράπηκαν για δύο μήνες οι εργασίες στον 

περιβάλλον χώρο του μοναστηριού, καθώς ήταν χώρος επίσκεψης τουριστών. 

Στις 03/03/2020 ο ανάδοχος του έργου κ. Ευάγγελος Ζενιώδης κατέθεσε στην Διευθύνουσα 

Υπηρεσία αίτηση (αρ. πρωτ. 12963/03-03-2020) για την 2η παράταση της προθεσμίας περάτωσης των 

εργασιών κατά 32 ημέρες για τους κάτωθι λόγους: 

Λόγω απεργίας - αποχής Διπλωματούχων Μηχανικών από τα Τεχνικά Συμβούλια. 

Σύμφωνα με εξώδική γνωστοποίηση οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Δημοσίου απέχουν από το 

σύνολο των Τεχνικών Επιτροπών από 17 Φεβρουαρίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020 και ως εκ τούτου 

δεν είναι δυνατή η εξέταση και έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου που έχει 

αποσταλεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων από τις 27/01/2020. 

Η έγκριση του 1ου ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο αποτελεί προϋπόθεση για την συνέχιση του έργου 

και την εκτέλεση των επιπλέον εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Για τον λόγο αυτό είναι 

αναγκαία η έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά 32 

ημέρες, όσο δηλαδή το χρονικό διάστημα της απεργίας - αποχής των Διπλωματούχων Μηχανικών 

από τα Τεχνικά Συμβούλια. 

Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 μεταξύ άλλων αναφέρει: 

«8.Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: «με αναθεώρηση», όταν η 

καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού 

αντικειμένου….. 

9.Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, εκτιμάται και 

προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος, για το 

σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών….. 

10.Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από 

αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 

ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική 

απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο 

τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου….. 

Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της 

προς την προϊσταμένη αρχή»….. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το με αρ. πρωτ. 747/20-05-2019 συμφωνητικό του έργου 

2. Τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας του έργου (15-01-2020) 

3. Την 1η παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως τις 15/04/2020 

4. Το με αρ. πρωτ. 12963/03-03-2020 αίτημα του αναδόχου για την 2η παράταση 

5. Την αιτιολογημένη αναγκαιότητα παράτασης της προθεσμίας του έργου 

6. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 

εισηγούμαστε 

την έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου 

«Αποκατάσταση δρόμου προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του 

μοναστηριού Δήμου Ψαρών», με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 κατά 

32 ημέρες δηλαδή έως τις 17/05/2020. 

 

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 της παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση δρόμου 

προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του μοναστηριού Δήμου Ψαρών» 
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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’ αριθμ. 1/2016 μελέτη 

 την υπ΄ αριθμ. 08/2019 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού  

 Το με αρ. πρωτ. 747/20-05-2019 συμφωνητικό του έργου 

 Το γεγονός ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το ανωτέρω συμφωνητικό, 

λήγει στις 15-01-2020. 

 Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου 

 Την υπ. αριθμ. 36/2019 προηγούμενη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκε η 1
η
 παράταση  προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου 2016 κατά 3 

μήνες (90 ημέρες) ήτοι έως τις 15/04/2019 

 Το με αρ. πρωτ. . 12963/03-03-2020 αίτημα του αναδόχου για την 2
η
 παράταση της 

προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατά 32 ημέρες το οποίο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 

 Την παραγρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, σύμφωνα με την οποία «η έγκριση των 

παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του 

αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία» 

 Το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/16, σύμφωνα με το οποίο «Παράταση της συνολικής ή 

των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του 

συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική 

υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου». 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου με την οποία προτείνεται η 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση 

σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, κατά 32 ημέρες δηλαδή έως τις 17/05/2020 

 τη σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Η. Ν. Ψαρών και του Δήμου 

Χίου 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου 

«Αποκατάσταση δρόμου προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του 

μοναστηριού Δήμου Ψαρών», με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 κατά 

32 ημέρες δηλαδή έως τις 17/05/2020. 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16/2020 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
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