
              

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ        
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ         
ΔΘΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 
 

Εκ του Πρακτικοφ τησ υπ’ αρ. 16ησ /2016 υνεδρίαςησ 
του Δημοτικοφ υμβουλίου 

 
1ο Θζμα Θμερήςιασ Διάταξησ:   
Ζγκριςη πρωτοκόλλου προςωρινήσ κι οριςτικήσ παραλαβήσ του ζργου: «Επιςκευή 
ςτεγάςτρου Γυμναςίου Κρανιδίου για την αντιμετώπιςη εξαιρετικά επείγουςασ ανάγκησ 
λόγω θεομηνίασ» (αρ. μελζτησ: 19/2014) 

 
Αριθμόσ Απόφαςησ 187/2016 

 
Α. ιμερα, τθν 25θ του μθνόσ Οκτωβρίου ζτουσ 2016, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 18:00, το Δθμοτικό 
υμβοφλιο Ερμιονίδασ ςυνιλκε ςε Δθμόςια υνεδρίαςθ ςε αίκουςα του Γενικοφ Λυκείου 
Κρανιδίου φςτερα από τθν υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 9938/20.10.2016 πρόςκλθςθ του Προζδρου του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου, που επιδόκθκε ςε κάκε Δθμοτικό φμβουλο και ςτο Διμαρχο, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ςχετικϊν άρκρων του Ν.3852/2010, για ςυηιτθςθ και λιψθ 
απόφαςθσ ςτο παρόν κζμα τθσ.  
 
Β. Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ο Πρόεδροσ του Δ.., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, 
διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) υμβοφλων ιταν είκοςι ζνασ (21) παρόντεσ κι ζξι (6) 
απόντεσ. 

 

Παρόντεσ Απόντεσ 

Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ –Πρόεδροσ Αντωνόπουλοσ Αντϊνιοσ - Γραμματζασ 

Γκαμίλθ ιάνα Ελζνθ - Αντιπρόεδροσ Αποςτόλου Παναγιϊτθσ 

Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ - Αντιδιμαρχοσ Κοτςοβοφ Μαρία 

Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ - Αντιδιμαρχοσ Μπαλαμπάνθσ Χριςτοσ 

Μπουρίκασ Γεϊργιοσ – Αντιδιμαρχοσ  Μαχαίρασ Εμμανουιλ 

Φωςτίνθ – Πουλι Καλλιόπθ - Αντιδιμαρχοσ Νόνθσ Βαςίλειοσ 

Πάλλθσ Ιωάννθσ  

Μιτςου Κυριακι  

Δθμαράκθσ Ιωάννθσ  

Ροφςςθσ Ιωάννθσ  

Λοφμθ – Γιαννικοποφλου Αγγελικι  

Κρουμποφηοσ Γεϊργιοσ  

αράντοσ Χριςτοσ   

Λαδάσ Απόςτολοσ  

τρίγκου – Φωςτίνθ Άννα  

Γεωργόπουλοσ Ιωάννθσ  

Γανϊςθσ Ιωςιφ  

Λάμπρου Αναςτάςιοσ  

Κρθτςωτάκθσ Ιωάννθσ  

Σόκασ Αναςτάςιοσ  

Λυμπερόπουλοσ Κωνςταντίνοσ  
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τθ ςυνεδρίαςθ ιταν νομίμωσ προςκεκλθμζνοσ ο Διμαρχοσ, κ. Δθμιτριοσ φυρισ, ο οποίοσ 
παρζςτθ. 
 
Προςκεκλθμζνοι νομίμωσ ιταν και οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων: Ερμιόνθσ, κ. Χ. 
Δάγκλθσ, Κρανιδίου, κ. Ι. Κοντοβράκθσ, Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Σριγκάκθσ, των Σοπικϊν 
Κοινοτιτων: Διδφμων, κ. Κ. πανόσ, Ηλιοκάςτρου, κ. Α. τάκθσ, Θερμθςίασ, κ. Π. 
αραντόπουλοσ, Κοιλάδασ, κ. Π. Φλωρισ, Φοφρνων, κα Κ. Θεοδϊρου. Παρζςτθςαν όλοι 
πλθν των Προζδρων τθσ Δ.Κ. Κρανιδίου, κ. Ι. Κοντοβράκθ, τθσ Σ.Κ. Διδφμων, κ. Κων. πανοφ 
και τθσ Σ.Κ Φοφρνων, κασ Κ. Θεοδϊρου.   
 
τθ ςυνεδρίαςθ παρευρζκθ και θ υπάλλθλοσ του Διμου Ερμιονίδασ, Χ. Παπαςπφρου, για 
τθν τιρθςθ των πρόχειρων πρακτικϊν. Επίςθσ, ζγινε μαγνθτοφϊνθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
 
Γ. Ο Πρόεδροσ του Δ.., κ. Αριςτείδθσ Δθμαράκθσ, αφοφ διεπίςτωςε απαρτία, κιρυξε τθν 
ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςτθ ςυνζχεια ζδωςε ςτον Αντιδιμαρχο, κ. Ιωάννθ 
Αντωνόπουλο, ο οποίοσ και παρουςίαςε το αντικείμενο του κζματοσ, ςφμφωνα με τθν 
ειςιγθςθ του Σμιματοσ Σεχνικϊν Ζργων, Υδρευςθσ, Αποχζτευςθσ του Διμου Ερμιονίδοσ. 
 
Σο ζργο εκτελζςτθκε βάςει μελζτθσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Διμου Ερμιονίδασ που 
ζγινε το Δεκζμβριο του 2014. Αφοροφςε ςε εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του ςτεγάςτρου που 
ςυνδζει τα δφο κτιρια του κτθριακοφ ςυγκροτιματοσ, με κακαίρεςθ επιχριςμάτων, ειδικι 
επεξεργαςία για τθν απομάκρυνςθ του απανκρακωμζνου οπλιςμοφ, επαλείψεισ με 
κατάλλθλα υλικά για τθν προςταςία και επανεπίχριςθ τθσ επιφανείασ του ςτεγάςτρου. Σο 
ίδιο ζγινε και ςτα ανεςτραμμζνα δοκάρια ςτθν οροφι του ςτεγάςτρου (ςτθν επάνω 
επιφάνεια). Οι υπόλοιπεσ εργαςίεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςτεγάνωςθσ του ςτεγάςτρου 
από τθν επάνω επιφάνειά του, δθλ. θ διαμόρφωςθ των κλίςεων και τα αςφαλτόπανα, 
ζγιναν μζςα από ζργο που ακολοφκθςε βάςει μελζτθσ τθσ υπθρεςίασ του Διμου το 2016. Η 
βεβαίωςθ τθσ περαίωςθσ ζγινε ςτισ 16.01.2015 και θ τελικι επιμζτρθςθ ςτισ 16.01.2016. 
 
φμφωνα με το άρκρο 73 του Ν. 3669/2008: 
 
Μετά τθν παραλαβι περάτωςθσ των εργαςιϊν, και εντόσ εξαμινου, ςυντελείται θ 
προςωρινι παραλαβι και ελζγχονται οι εργαςίεσ ποςοτικά και ποιοτικά. 
 
Αν θ προςωρινι παραλαβι δε διενεργθκεί εντόσ του πιο πάνω διαςτιματοσ, μπορεί να 
διενεργθκεί ταυτόχρονα με τθν οριςτικι, θ οποία γίνεται υποχρεωτικά 15 μινεσ μετά τθ 
βεβαίωςθσ περάτωςθσ. 
 
Για τθν παραλαβι ςυντάςςεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ 
επιτροπισ και από τον τελευταίο επιβλζποντα που παρίςταται. 
 
τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ διενεργοφνται ταυτόχρονα από τθν αρμόδια επιτροπι, θ 
οποία και ζχει υπογράψει το ςχετικό πρωτόκολλο.  
 
Βάςει των ανωτζρω, θ αρμόδια υπθρεςία του Διμου, ειςθγείται προσ τα μζλθ του Δ.. να 
εγκρίνει το εν λόγω πρωτόκολλο για να κλείςει το ζργο διοικθτικά και να επιςτραφεί θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςτον ανάδοχο του ζργου.  
  
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ  υπόψθ: 
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▪ Σθν ειςιγθςθ του Αντιδθμάρχου, κ. Ιωάννθ Αντωνόπουλου. 

▪ Σο από 08.09.2016 ςυνταχκζν πρωτόκολλο προςωρινισ κι οριςτικισ παραλαβισ του ζργου: 

«Επιςκευι ςτεγάςτρου Γυμναςίου Κρανιδίου για τθν αντιμετϊπιςθ εξαιρετικά επείγουςασ 
ανάγκθσ λόγω κεομθνίασ»  

▪ Σο Ν. 3852/2010 

▪ Σο Ν. 3669/2008 

▪ Σο Ν. 3463/2006 
 

 
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
α. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προςωρινισ και Οριςτικισ Παραλαβισ του ζργου: “Επιςκευι 
ςτεγάςτρου Γυμναςίου Κρανιδίου για τθν αντιμετϊπιςθ εξαιρετικά επείγουςασ ανάγκθσ 
λόγω κεομθνίασ” (αρ. μελζτθσ: 19/2014), φωτοαντίγραφο του οποίου επιςυνάπτεται ςτθν 
παροφςα απόφαςθ. 
β. Η παροφςα απόφαςθ να διαβιβαςκεί ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πελοποννιςου, 
Δυτικισ Ελλάδοσ και Ιονίου για ζλεγχο νομιμότθτασ, κακϊσ και ςτο Σμιμα Σεχνικϊν Ζργων, 
Υδρευςθσ – Αποχζτευςθσ του Διμου Ερμιονίδασ 
 
Η παροφςα απόφαςθ ζλαβε αφξοντα αρικμό 187/2016 
 
Αφοφ ςυντάχκθκε κι αναγνϊςκθκε αυτό το πρακτικό, υπογράφεται ωσ κατωτζρω: 
 
Ο Πρόεδροσ: Δθμαράκθσ Αριςτείδθσ 
Θ Αντιπρόεδροσ: Γκαμίλθ – ιάνα Ελζνθ 

 
Οι Δημοτικοί φμβουλοι: Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ, Ντοφβαλθσ Δθμιτριοσ, Μπουρίκασ 
Γεϊργιοσ, Φωςτίνθ – Πουλι Καλλιόπθ, Πάλλθσ Ιωάννθσ, Μιτςου Κυριακι, Δθμαράκθσ 
Ιωάννθσ, Ροφςςθσ Ιωάννθσ, Λοφμθ – Γιαννικοποφλου Αγγελικι, Κρουμποφηοσ Γεϊργιοσ, 
αράντοσ Χριςτοσ, Λαδάσ Απόςτολοσ, τρίγκου-Φωςτίνθ Άννα, Γεωργόπουλοσ Ιωάννθσ, 
Γανϊςθσ Ιωςιφ, Λάμπρου Αναςτάςιοσ, Κρθτςωτάκθσ Ιωάννθσ, Σόκασ Αναςτάςιοσ και 
Λυμπερόπουλοσ Κωνςταντίνοσ. 
 
Οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων: Ερμιόνθσ, κ. Χ. Δάγκλθσ, Κρανιδίου και 
Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Σριγκάκθσ και των Σοπικϊν Κοινοτιτων Ηλιοκάςτρου, κ. Αν. τάκθσ, 
Θερμθςίασ, κ. Π. αραντόπουλοσ και Κοιλάδοσ, κ. Π. Φλωρισ. 

 
 
 

Ακριβζσ απόςπαςμα 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 
 

ΔΘΜΑΡΑΚΘ ΑΡΙΣΕΙΔΘ 
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