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Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

σήμερα 29/1/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 254/24.1.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου 

Κοσμά  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) άρχισε η συνεδρίαση 

Παρόντες 

Βακόνδιος  Φραγκίσκος αναπληρωματικό μέλος του Πρίντεζη Γουλιέλμου, Βαμβακούσης 

Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Βρεττός Στέφανος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς 

Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Νομικός Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος του Γεωργίου 

Κανάκη, Προκοπίου Φλώρα 

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι  

Βασάλος Ιωάννης,Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης  Γεώργιος,Παούρης Νικόλαος,Σκιαδά 

Άννα,Φίλιππα Ιωάννα,Χρυσολωράς Θεόδωρος 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Θεώρηση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών 

Ο Πρόεδρος  θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής : 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016, ορίζονται τα εξής : 

Παραλαβή του αντικειμένου της  σύμβασης  παροχής  γενικών  υπηρεσιών  

 

1.Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων  εγγράφων γίνεται από 

επιτροπή  παραλαβής  που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 

 

2.Κατά τη  διαδικασία  παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί  δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 

3.Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται  πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις  παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν από τους  

όρους της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν 

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

ΑΔΑ: ΨΣΕΤΟΡΝ0-69Φ



 

 

 

4.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 

λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 

οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 

της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 

παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

 

5.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.         

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας  υπόψη: 

1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών 

Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και 

ισχύει . 

2)Το Π.Δ.131/6-6-01(ΦΕΚ Α’ 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. 

Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και 

Σερίφου» 

3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/έγκριση Δήμου Ερμούπολης 

απόφαση 165/11-6-2007) 

4)Τα άρθρα 240,241,242 και 244 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) «Κώδικας Δήμων 

και Κοινοτήτων »  

5)To άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6)To άρθρο 219 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α’) 

7)Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 

8)Την αριθ.29/2018 (ΑΔΑ: 99ΛΧΟΡΝ0-ΟΓ1 ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών  

9)Την αριθ.357/2018 (ΑΔΑ:ΨΥΤΧΟΡΝ0-5ΦΠ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

                                                                                                                                                       

                                                            Αποφασίζει ομόφωνα  

   

Α.  Τη θεώρηση των κάτωθι πρωτοκόλλων παραλαβής  υπηρεσιών    :    

ΑΔΑ: ΨΣΕΤΟΡΝ0-69Φ



 

1.Τo από 08/01/2019 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών για την «Παροχή υπηρεσιών στα 

ελλιμενιζόμενα σκάφη στις ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ 2018-2019»σύμφωνα με την υπ’αριθ.875/19-

3-2018 σύμβαση για το διάστημα από 01/12/2018 έως 31/12/2018,από τον ανάδοχο 

ΛΟΥΔΑΡΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ. 

2.Το από 08/01/2019 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών για την «Παροχή υπηρεσιών 

καθαρισμού γραφείων ΔΛΤΣ 2018-2019»σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1551/18-05-2018 

σύμβαση για το διάστημα από 18/12/2018 έως 31/12/2018,από τον ανάδοχο ΛΟΥΔΑΡΟ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟ.   

3.Το από 08/01/2019 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών για την «Παροχή υπηρεσιών 

λειτουργίας επιβατικού σταθμού λ. Ερμούπολης 2018-2019»σύμφωνα με την 

υπ’αριθ.1119/05-04-2018 σύμβαση για το διάστημα από 05/12/2018 έως 31/12/2018,από 

τον ανάδοχο ΣΚΑΖΗ ΜΗΝΑ. 

4.Το από 08/01/2019 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών για την «Παροχή υπηρεσιών στα 

καταφύγια σκαφών Φοίνικα-Αγκαθωπών 2018-2019»σύμφωνα με την υπ’αριθ.1943/26-6-

2018 σύμβαση για το διάστημα από 03/12/2018 έως 31/12/2018,από τον ανάδοχο 

ΧΑΛΑΒΑΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ. 

5.Το από 08/01/2019 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών για την «Συντήρηση 

ηλεκτροφωτισμού Χ.Ζ. Σύρου 2018-2019»σύμφωνα με την υπ’αριθ.1688/19-6-2018 

σύμβαση για το διάστημα από 19/12/2018 έως 31/12/2018,από τον ανάδοχο 

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ. 

6.Το από 08/01/2019 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών για τον «Ευπρεπισμό και 

φροντίδα των φυτεύσεων ΧΖ λ. Ερμούπολης»σύμφωνα με την υπ’ αριθ.1626/4-6-2018 

σύμβαση για το διάστημα από 04/12/2018 έως 31/12/2018, από τον ανάδοχο ΖΟΡΜΠΑΝΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ. 

7.Το από 08/01/2019 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών για την «Παροχή υπηρεσιών για 

την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 

2018» σύμφωνα με την υπ’αριθ.899/21-3-2018 σύμβαση, από 01/12/2018 έως και 

31/12/2018, από τον ανάδοχο ΧΑΒΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ. 

8.Το από 08/01/2018 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών για την «Παροχή υπηρεσιών 

φύλαξης στα πλαίσια του σχεδίου ασφάλειας Λ.Ε. Ερμούπολης» σύμφωνα με την 

υπ’αριθ.403/12-02-2018 σύμβαση, για το διάστημα από 01/12/2018 έως 31/12/2018,από 

τον ανάδοχο ESA SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.     

9.Το από 08/01/2019 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών για την «Παροχή υπηρεσιών 

τεχνικής συντήρησης του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος» σύμφωνα με την 

υπ’αριθ.304/05-12-2017 απόφαση ανάθεσης, για το διάστημα από 01/07/2018 έως 

31/12/2018, από τον ανάδοχο XEROX HELLAS ΑΕΕ.     

10.Το από 08/01/2019 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών για την «Παροχή υπηρεσιών 

καθαρισμού θαλασσίου χώρου λιμένα Ερμούπολης 2018-2019» σύμφωνα με την 

υπ’αριθ.1407/21-05-2018 σύμβαση, για το διάστημα από 21/11/2018 έως 31/12/2018, από 

τον ανάδοχο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΛΕΜΒΟΥΧΩΝ & ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΥΡΟΥ. 
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11.Το από 18/01/2019 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών για την «Παροχή υπηρεσιών 

καθαρισμού γραφείων ΔΛΤΣ 2018-2019» σύμφωνα με την υπ’αριθ.1551/18-05-2018 

σύμβαση, για το διάστημα από 01/01/2019 έως 17/01/2019, από τον ανάδοχο ΛΟΥΔΑΡΟ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟ. 

12. Το από 18/01/2019 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών για την «Συντήρηση 

ηλεκτροφωτισμού Χ.Ζ. Σύρου 2018-2019» σύμφωνα με την υπ’αριθ.1688/19-6-2018 

σύμβαση, για το διάστημα από 01/01/2019 έως 18/01/2019,από τον ανάδοχο 

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ. 

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4555/2018, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον 

μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. 

 

 

 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

               

               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ                                                         

                                                                                                                                                                                                            

                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ     

                                                               

                                                                Βακόνδιος Φραγκίσκος     

    

                                                                Bαμβακούσης Ιωάννης     

                                                

                                                                Βρεττός Στέφανος                                                                                                                                                               

                                                                                                         

                                                                Καρακατσάνης  Γεώργιος 

                                           

                                                                Νομικός Νικόλαος 

      

                                                                Προκοπίου Φλώρα      
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