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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  2/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  05/2016                                               
Στα Ψαρά σήμερα την 22η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα
και ώρα 17:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ.
136/18-2-2016  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε
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) Φρατζέσκου Αθηνά
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Κουτσοδόντη Βασιλική
7) Κούτικα Αγγελική

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 την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου.
Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 14 του Π.Δ. 28/1980, ορίζονται τα εξής:
«Για δημοτικές ή κοινοτικές προμήθειες αξίας μικρότερης του 1.000.000 δραχμών (τώρα 2.934,70
ευρώ), αντί του πρωτοκόλλου παραλαβής συντάσσεται βεβαίωση περί της καλής εκτέλεσης αυτής και
του ευλόγου της δαπάνης από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που ορίζονται για όλες τις
προμήθειες που εκτελούνται εντός του ημερολογιακού έτους.
Προκειμένου περί μεγάλου δήμου δύναται να διαχωριστεί αυτός σε τομείς και να ορισθούν για κάθε
τομέα δύο σύμβουλοι. Η βεβαίωση μπορεί να συνταχθεί κατόπιν επιτοπίου μετάβασης, από μηχανικό ή
υπομηχανικό που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, όταν πρόκειται για
δήμους ή κοινότητες που έχουν δική τους τεχνική υπηρεσία, ενώ όταν πρόκειται για άλλους δήμους ή
κοινότητες  από μηχανικό  ή  υπομηχανικό  της  ΤΥΔΚ,  που  ορίζεται  από  το  Γενικό  Γραμματέα  της
Περιφέρειας, εφόσον αυτό ζητηθεί από το οικείο συμβούλιο με απόφασή του».
Σύμφωνα με το  άρθρο 70 παρ. 1 του ΠΔ 28/80,  οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος έχουν
αναλογική  εφαρμογή και  για  τις  υπηρεσίες.  Επίσης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο 273 παρ.  3  του Ν.
3463/06, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 209, οι κάθε
είδους  υπηρεσίες,  εκτός  από  τις  υπηρεσίες  που  παρέχονται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του   ν
3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξει του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α΄), με
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ΘΕΜΑ: Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της επιτροπής βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης εργασιών μέχρι του ποσού των 2.934,70 € για το έτος 2016 (Π.Δ. 28/80, άρθρο 64)

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

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
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την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων  του π.δ.  346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄),  ως  ισχύει  (πλέον ΠΔ
69/2007).
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011:
«Στις περιπτώσεις που,  για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή  δημόσιων  διαγωνισμών  ή  την  ανάθεση  ή  την  αξιολόγηση,  παρακολούθηση,  παραλαβή
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το
αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη
προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το
νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την
συγκρότηση  του  συλλογικού  οργάνου  υπηρεσία.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής
Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  μπορεί  να  ρυθμίζονται  τυχόν  άλλα  ειδικότερα
θέματα που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.» 
Κατ'  εξουσιοδότηση  της  ανωτέρω  διάταξης  δημοσιεύτηκε  η  υπ'  αριθ  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.
21508/04.11.2011 Απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Διενέργεια  της  διαδικασίας  κληρώσεως για τον ορισμό μελών  των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων - ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’), 
Επίσης  σύμφωνα  με  την  υπ΄αριθ.πρωτ.  ΔΙΣΚΠΟ  /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο  του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «στην περίπτωση που
προβλέπεται  η  συμμετοχή  μέλους  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  σε  συλλογικό  όργανο  με  το
προαναφερόμενο  αντικείμενο,  το  μέλος  αυτό  θα  προκύψει μετά  από  διαδικασία  κληρώσεως,
εφόσον τούτο δεν πρόκειται για την περίπτωση της, κατά το άρθρο 13 του ν.2690/1999, έννοιας της
εκλογής ή υπόδειξης από τρίτους.
Το  Αυτοτελές  Τμήμα  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  διενήργησε  την  22-2-2016,
κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την
Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών μέχρι του ποσού των 2.934,70 € για το έτος 2016
(Π.Δ.  28/80,  άρθρο  64). Τα  ονόματα  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  κληρώθηκαν
εμφαίνονται στο υπ’ αριθ.πρωτ. 219/22-2-2016 Πρακτικό Κληρώσεως, το οποίο θέτω υπόψη σας και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 14 και του άρθρου 70 παρ. 1 του ΠΔ 28/80
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 και του άρθρου 273 παρ 1 του Ν. 3463/06
3. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ
4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011
5. Την  υπ' αριθ  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
6. Την  υπ΄αριθ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ  /1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο  του  Υπουργείου

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. Το υπ’ αριθ.πρωτ. 219/22-2-2016 Πρακτικό Κληρώσεως

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως μέλη της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (εργασιών και μεταφορών)
ποσού  έως  2.934,70  €  για  το  έτος  2016  (Π.Δ.  28/80,  άρθρο  64)  τους  κάτωθι  δημοτικούς
συμβούλους:

1. Δημητρέλης  Νικόλαος (Δημοτικός  Σύμβουλος)  με  αναπληρώτριά  του  την  Μπουλαζέρη
Μαργαρίτα (Δημοτική Σύμβουλος).

2. Παπαμιχάλης  Ιωάννης με  αναπληρώτριά  του  την  Κουτσοδόντη  Βασιλική (Δημοτική
Σύμβουλος).

Έργο της επιτροπής είναι η βεβαίωση καλής εκτέλεσης κάθε υπηρεσίας ποσού έως 2.934,70 € κατά
τη διάρκεια του έτους 2016.
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το υπ’ αριθ.πρωτ. 
219/22-2-2016 Πρακτικό Κληρώσεως.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  05/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση:     Ψαρά - 821 04
Πληροφορίες: Α. Γιάννη
Τηλέφωνο:      22743 50111
Fax :                22740 61341

Ψαρά,   22/2/2016

Αριθμ. Πρωτ.: 219

ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΚΛΉΡΩΣΗΣ

Τη Δευτέρα  22  Φεβρουαρίου  2016,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου  Ψαρών,  στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου διενεργήθηκε από την Αρχόντισσα Γιάννη,  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώπιον
του  Νικόλαου  Γιαννέλλη, ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και  του  Γεώργιου  Φιλίνη,  ΔΕ1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,
κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν τις κάτωθι επιτροπές σύμφωνα με την
υπ΄αρ. πρωτ. 140/18-2-2016 τοιχοκολληθείσα σχετική ανακοίνωση:
Α) Της  Επιτροπής  παραλαβής  και  βεβαίωσης  καλής  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών έτους  2016,
σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ 1,  του άρθρου 70 παρ 1 του ΠΔ 28/80 και   τις
διατάξεις του άρθρου 209 και του άρθρου 273 παρ 1 του Ν. 3463/06
Β) Της Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών μέχρι του ποσού των 2.934,70 € έτους
2016 (Π.Δ. 28/80, άρθρο 64)
Γ) Της Επιτροπής παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40 €, για το έτος 2016,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987
Δ) Της  Επιτροπής  διεξαγωγής  δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του
Δήμου Ψαρών (άρθρο 1 του ΠΔ 270/81).

Στο υπ’ αριθ. 138/18-2-2016 έγγραφο του Δήμου Ψαρών αναφέρονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην κλήρωση, οι οποίοι είναι οι κάτωθι:

1. Βασιλικής Ιωάννης
2. Βρατσάνος Μάρκος
3. Δημητρέλης Νικόλαος
4. Θυριανός Μιχαήλ
5. Κούτικα Αγγελική
6. Κουτσοδόντη Αγγελική
7. Κουτσοδόντη Βασιλική
8. Κουτσοδόντη Καλλιόπη
9. Μπεναρδής Γεώργιος
10. Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
11. Παπαμιχάλης Ιωάννης
12. Φρατζέσκου Αθηνά
13. Χατζησκουλίδης Χρήστος
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Η  υπάλληλος  Αρχόντισσα  Γιάννη,  προχώρησε  στην  κλήρωση  των  μελών  από  τους
αναφερόμενους  στην ανωτέρω λίστα Δημοτικούς  συμβούλους,  με  χρήση εφαρμογής  με  επιλογή
κλήρου. Για έκαστη επιτροπή πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά μέλη και έπειτα για τα
αναπληρωματικά.

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης:
Α) Επιτροπή  παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2016 (Π.Δ. 28/80, άρθρο 67)

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη

1 Χατζησκουλίδης Χρήστος Κουτσοδόντη Βασιλική

Β) Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών μέχρι του ποσού των 2.934,70 € για το έτος
2016 (Π.Δ. 28/80, άρθρο 64)

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη

1 Δημητρέλης Νικόλαος Μπουλαζέρη Μαργαρίτα

2 Παπαμιχάλης Ιωάννης Κουτσοδόντη Βασιλική

Γ) Επιτροπής παραλαβής (μικρών) έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 € για το έτος 2016 (Π.Δ.
171/87, άρθρο 15).

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη

1 Παπαμιχάλης Ιωάννης Μπεναρδής Γεώργιος

2 Θυριανός Μιχαήλ Κουτσοδόντη Αγγελική

Δ) Επιτροπή  διεξαγωγής  δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου
Ψαρών (άρθρο 1 του ΠΔ 270/81.

Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη

1 Βρατσάνος Κωνσταντίνος (Δήμαρχος) Κούτικα Αγγελική

2 Θυριανός Μιχαήλ Χατζησκουλίδης Χρήστος

3 Φρατζέσκου Αθηνά Βρατσάνος Μάρκος

Με ευθύνη του Δημάρχου  θα ειδοποιηθούν αμελλητί για την επιλογή τους  τα ανωτέρω
τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη.

 

……………………………….

     (υπογραφή)

……………………………….

   (υπογραφή)

…………………………

(υπογραφή)
Γιάννη Αρχόντισσα                       Γιαννέλλης Νικόλαος                         Φιλίνης Γεώργιος

                                                                                                         Ο Δήμαρχος  

                                                                                                Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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