
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  14/2018

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης:73/2018
Στα Ψαρά σήμερα την 24η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και

ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 979/19-7-2018
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε 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) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Δημητρέλης Νικόλαος 
5) Κούτικα Αγγελική 
6) Κουτσοδόντη Βασιλική 
7) Παπαμιχάλης Ιωάννης

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. Έκδοση Ψηφίσματος συμπαράστασης για τους πληγέντες και τα θύματα των φονικών πυρκαγιών
της Αττικής 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη 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.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών:

1. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που υποβλήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 970/18-7-2018
εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (Αρ. Αποφ.
ΔΣ συγκρότησης  6/2017)  προκειμένου  να  εγκριθεί  σύμφωνα  με  το  άρθρο  219  παρ.5  του
Ν.4412/2016.  

2. Τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής που υποβλήθηκαν με τις υπ’ αρ. πρωτ. 935/12-7-2018 &
986/23-7-2018  εισηγήσεις  της  Επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  του  άρθρου  221  του
Ν.4412/2016 (Αρ. Αποφ. ΔΣ συγκρότησης 4/2018) προκειμένου να εγκριθούν σύμφωνα με το
άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016.

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Χαχούλης Φώτιος
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Βασιλική Ευαγγελία
6) Μπεναρδής Γεώργιος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση  πρωτοκόλλων οριστικής  παραλαβής της  Επιτροπής
Παραλαβής Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
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3. Το άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο:
«Το πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής εγκρίνεται  από το αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο µε
απόφασή  του,  η  οποία  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και  στον  ανάδοχο.  Αν  παρέλθει  χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική
απόφαση για  την  έγκριση  ή  την  απόρριψή του,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει  συντελεσθεί
αυτοδίκαια.» 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016 τα αναφερόμενα στις υπ’ αρ. πρωτ. 970/18-7-2018, & 935/12-7-
2018 & 986/23-7-2018 εισηγήσεις, Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:
 το άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016
 την  υπ’  αρ.  6/2017  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  με  την  οποία  συγκροτήθηκε  η

Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2017
 την  υπ’  αρ.  4/2018  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  με  την  οποία  συγκροτήθηκε  η

Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2018
 τις  υπ’  αρ.  πρωτ.  970/18-7-2018,  &  935/12-7-2018  &  986/23-7-2018  εισηγήσεις  των

Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
 τα αναφερόμενα στις ανωτέρω εισηγήσεις πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  το παρακάτω Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής  που υποβλήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ.
970/18-7-2018 εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (Αρ.
Αποφ. ΔΣ συγκρότησης 6/2017) και αφορά στο παρακάτω αναφερόμενο αντικείμενο σύμβασης που
σύναψε ο δήμος:

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡ.

ΣΥΜΦΩΝ./ΑΠΟΦ.
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1
Συντήρηση του 
προγράμματος eCM

1126/10-08-2017 ACE HELLAS AE 29/06/2018

2. Εγκρίνει τα παρακάτω Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής που υποβλήθηκαν με  τις υπ’ αρ. πρωτ.
935/12-7-2018 & 986/23-7-2018 εισηγήσεις της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221
του Ν.4412/2016 (Αρ. Αποφ. ΔΣ συγκρότησης 4/2018) και αφορούν στα παρακάτω αναφερόμενα
αντικείμενα συμβάσεων που σύναψε ο δήμος:

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ. ΣΥΜΦΩΝ. ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1
Καθαρισμός - εξωραϊσμός 
παραλιών Δ. Ψαρών και 
τοποθέτηση εξοπλισμού

628/10-05-2018
Πικούνης Μιχαήλ 
του Σταματίου

23/06/2018

2
Αντιπυρική προστασία Δήμου 
Ψαρών

630/10-05-2018
Κάρμαντζης 
Γεώργιος του 
Νικολάου

30/06/2018

3
Βελτίωση βατότητας αγροτικού 
οδικού δικτύου

625/06-05-2018
Μαυράκης 
Ευάγγελος του 
Αντωνίου

06/07/2018

4
Συντήρηση και αναγόμωση 
πυροσβεστήρων στα δημοτικά 
κτίρια του Δήμου Ψαρών

772/04-06-2018
ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗ - 
ΣΩΚΙΑΝΟΣ Ο.Ε

09/07/2018
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

5
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη 
των εκδηλώσεων εορτασμού της
Επετείου του Ολοκαυτώματος

825/18-06-2018

ZANNIKOΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & 
ΚΟΥΜΠΙΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ.

01/07/2018

6

Φιλοξενία επίσημων 
προσκεκλημένων στο πλαίσιο 
εκδηλώσεων εορτασμού της 
Επετείου του Ολοκαυτώματος

868/22-6-2018
ΛΕΩΤΣΙΝΙΔΟΥ 
ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

30/06/2018

7

Φιλοξενία επίσημων 
προσκεκλημένων στο πλαίσιο 
εκδηλώσεων εορτασμού της 
Επετείου του Ολοκαυτώματος

868/22-6-2018
ΓΡ. ΧΑΧΟΥΛΗΣ & 
ΥΙΟΙ Ο.Ε.»

01/07/2018

8

Φιλοξενία επίσημων 
προσκεκλημένων στο πλαίσιο 
εκδηλώσεων εορτασμού της 
Επετείου του Ολοκαυτώματος

868/22-6-2018
ΣΠΥΡΟΣ Ν. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

03/07/2018

9

Κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης 
των μελών της θεατρικής 
παράστασης «Το μεγάλο μας 
τσίρκο»

919/05-07-2018
ΓΡ. ΧΑΧΟΥΛΗΣ & 
ΥΙΟΙ Ο.Ε.»,

07/07/2018

10
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης 
εφαρμογών λογισμικού

697/23-5-2018
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ

09-07-2018

11

Παροχή υπηρεσιών σύνταξης 
των οικονομικών καταστάσεων 
χρήσης 2017, παρακολούθησης 
Διπλογραφικής Λογιστικής και 
φορολογικής υποστήριξης του 
Δήμου Ψαρών για το έτος 2018

484/13-4-2018
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ 
ΜΟΝ. Ε.Π.Ε

23/7/2018

3. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους αναδόχους.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  73/2018

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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