
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  17/2018

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης:94/2018
Στα Ψαρά σήμερα  την  13η του μήνα  Σεπτεμβρίου του έτους  2018 ημέρα  της  εβδομάδας

Πέμπτη 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.
1128/7-9-2018 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) Χατζησκουλίδης Χρήστος
3) Δημητρέλης Νικόλαος 
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Κούτικα Αγγελική 
6) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

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  4ο 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. 1102/6-9-2018
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 την υπ’ αρ. πρωτ. 1122/7-9-2018
εισήγηση 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.

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. 1102/6-9-2018, & 1122/7-9-
2018 εισηγήσεις, Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής. 

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Χαχούλης Φώτιος
4) Βασιλικής Ιωάννης
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

ΑΔΑ: ΩΑΜ8ΩΗΧ-Υ0Π



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

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.  1102/6-9-2018,  & 1122/7-9-2018 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.

1102/6-9-2018 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
Παροχή υπηρεσίας 
«Αναλύσεις ύδατος» 
Δήμου Ψαρών

367/3-4-2017
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

17/4/2018

2. Εγκρίνει τα παρακάτω Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής που υποβλήθηκαν με  τις υπ’ αρ. πρωτ.
1122/7-9-2018 εισήγηση 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

Διοργάνωση  μουσικής
εκδήλωσης,  ενόψει  της
αυγουστιάτικης  πανσελήνου την
Κυριακή  26/08/2018,  στον
αρχαιολογικό  χώρο,  στην
περιοχή  Αρχοντίκι,  από  ομάδα
δύο (2) μουσικών με πρόγραμμα
έντεχνων τραγουδιών

1023/02-08-
2018

ΠΑΥΛΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

26/08/2018

2
Παροχή  υπηρεσίας  «Αναλύσεις
ύδατος» Δήμου Ψαρών

717/29-5-2018
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

31/7/2018

3. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους αναδόχους.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  94/2018

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: ΩΑΜ8ΩΗΧ-Υ0Π
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