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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  01/2019

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 9/2019
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  17η του  μήνα  Ιανουαρίου του  έτους  2019 ημέρα  της  εβδομάδας

Πέμπτη και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
96/11-1-2019 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) Κούτικα Αγγελική
3) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Τσαπής Μάρκος
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 πρότεινε να
συζητηθούν και τα εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα:

1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ψαρών και ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), για την συμμετοχή του Δήμου Ψαρών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
WiFi4EU

2. Έγκριση  της  προσχώρησης  του  Δήμου  Ψαρών  στους  όρους  και  συμφωνίες  της  σύμβασης
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο
πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.»
Α΄ Φάση

Το  κατεπείγον  του  1ου  θέματος έγκειται  στο  γεγονός  ότι  πρέπει  άμεσα  να  δρομολογηθούν  οι
απαιτούμενες  διαδικασίες  προκειμένω να υποβληθεί  έγκαιρα το σχετικό  αίτημα του δήμου καθώς
εντός  του μηνός  Ιανουαρίου προβλέπεται  η  έναρξη υποβολής  αιτημάτων χρηματοδότησης στο εν
λόγω πρόγραμμα.
Το  κατεπείγον  του  2ου  θέματος έγκειται  στο  γεγονός  ότι  υπάρχει  ανάγκη  επίσπευσης  και
ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή Νέου Ιατρείου
Δήμου Ψαρών» καθώς η ανέγερση νέου ιατρείου στο νησί θα αποτελέσει έργο υποδομής και είναι
υψίστης σημασίας λόγω της σημαντικότητας του τομέα της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης
στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 .

Σελίδα 1 από 3

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Μπεναρδής Γεώργιος
6) Βασιλικής Ιωάννης

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Έγκριση  Οριστικών  Πρωτοκόλλων  της  Επιτροπής  Παραλαβής
Υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

ΑΔΑ: 6ΝΜΣΩΗΧ-ΔΗΧ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον των ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και αποδέχεται την πρόταση
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών:

1. Τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής που υποβλήθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ.  86/10-1-2019
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.  

2. 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  στην  υπ’  αρ.  πρωτ.  86/10-1-2019  εισήγηση,
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.  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
 την υπ’ αρ. πρωτ.  86/10-1-2019  εισήγηση της  Επιτροπής  παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου

221 του Ν.4412/2016
 τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εισήγηση πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τα παρακάτω Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής  που υποβλήθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ.

86/10-1-2019 εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (Αρ.
Αποφ. ΔΣ συγκρότησης 4/2018) και αφορούν στα παρακάτω αναφερόμενα αντικείμενα σύμβασης που
σύναψε ο δήμος:

Α/
Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ. ΣΥΜΦΩΝ. ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1
Συντήρηση δημοτικού 
φωτισμού

1184/28-09-
2018

Νίκος Δ. Δαμαλάς 31/12/2018

2
Ενεργειακή αναβάθμιση 
δημοτικών κτηρίων Δήμου 
Ψαρών

1599/20-12-
2018

Ενεργειακό και
Περιβαλλοντικό
Γραφείο Αιγαίου

28/12/2018

3
Ενεργειακή αναβάθμιση 
δημοτικών κτηρίων Δήμου 
Ψαρών

1603/20-12-
2018

Αποστόλου
Σταύρος του
Αθανασίου

28/12/2018

4

Διοργάνωση μουσικής 
εκδήλωσης, από ομάδα έξι (6) 
μουσικών με πρόγραμμα 
λαϊκών, ρεμπέτικων και 
νησιώτικων τραγουδιών την 
επόμενη των Χριστουγέννων 
(26/12/2018) στο Δημοτικό 
κτίριο «Ξενώνας»

1632/21-12-
2018

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

27/12/2018
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ΑΔΑ: 6ΝΜΣΩΗΧ-ΔΗΧ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

2. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους αναδόχους.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9/2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Σελίδα 3 από 3

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: 6ΝΜΣΩΗΧ-ΔΗΧ
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