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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Άγιος Στέφανος  05/11/2018  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                     Αριθ. Πρωτ: 38336 
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Λ.  Μαραθώνος 29 & ΑΘ. Διάκου 

                      145 65 Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες: Βορριά Μαρία  
Τηλέφωνο:2132030636 

Τηλεομοιότυπο: 2132030630 

Ηλ. Ταχυδρομείο: vorria@dionysos.gr 
 

ΠΡΟΣ:  Τον κ. Δήμαρχο 

για την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Διονύσου 

 
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΙΟΔΙΩΝ» 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 189/2017 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII 
Tμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία: «….6. Κατά παράβαση των 
διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 200 και της παραγράφου 5 του 
άρθρου 219 του ν. 4412/2016, στα δικαιολογητικά του ελεγχόμενου 
χρηματικού εντάλματος δεν περιλαμβάνεται απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου που να εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής των επίμαχων 
υπηρεσιών, ούτε άλλωστε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαιη παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο β΄εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 219 του ν. 
4412/2016…». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου  200 «Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για πληρωμή του αναδόχου»  του Νόμου  4412/2016  σύμφωνα με τις οποίες: 
«…5. Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται 
κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του 
τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου 
σύμφωνα με το άρθρο 219».  

3. Τις διατάξεις του άρθρου  219 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
παροχής γενικών υπηρεσιών» του Νόμου 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες: «1. 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από 
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την [Αρχή Τροποποίησης] 
“παράγραφο 3” - ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ “” ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 48 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 4441/16, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 [Τέλος Τροποποίησης] του άρθρου 
221. …..…5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο με απόφαση 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 απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων» του Νόμου  4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες: «……11. 
Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν 
των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) [Αρχή 
Τροποποίησης] «Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο 
(Επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης)» - ΠΡΟΣΘ. ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 49Ε ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 
ΤΟΥ Ν. 4441/16, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 [Τέλος Τροποποίησης]……. δ) Για την 
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παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα 
τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε 
περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την συγκρότηση 
της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη 
αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση 
της Επιτροπής. 

5. Την αριθ. 115/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι 

επιτροπές παραλαβής των γενικών υπηρεσιών του Δήμου. 
6. την αριθμ 10352/1294/16-3-2018 (ΑΔΑ 9ΕΚ2Ω93-Ζ16) Απόφαση Δήμαρχου για 

την επείγουσα Απευθείας Ανάθεση  «Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο 
Διονύσου για την προσφυγή του ενάντια στο νέο σταθμών διοδίων» σε εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό για την ως άνω υπόθεση. 

7.  την αριθμ. 95/26-03-2018 (ΑΔΑ 7ΘΗΤΩ93-Λ5Δ) Απόφαση της  Οικονομικής 
Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για την «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση  
Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Διονύσου για την προσφυγή του ενάντια 
στο νέο σταθμών διοδίων σε ανάδοχο,  ύψους 5.952,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%»   

8. Την αριθ. Πρωτ. 13170/03-04-2018 (18SYMV002955346) με CPV 98300000-6 

σύμβαση του Δήμου με τον κύριο ΕΥΘΥΜΙΟ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, (Πολεοδόμο –

Συγκοινωνιολόγο  Μηχανικός ΕΜΠ Αρ. Μητρώου ΤΕΕ 88445)  ΑΦΜ: 074940383, ΔΟΥ: 

Νέας Ιωνίας , με έδρα την Νέα Ιωνία,  Αλατσατών 58, Τ.Κ. 14231 με στοιχεία 

επικοινωνίας ΤΗΛ 6937010033 email:ebako@mail.ntua.gr, για την εκτέλεση της  

«παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Διονύσου για την προσφυγή του 

ενάντια στο νέο σταθμών διοδίων συνολικού ποσού των πέντε  χιλιάδων εννιακοσίων 

πενήντα δύο  ευρω (5.952,00€), συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α 

00.6117.0015 

9. Το υπ αριθμ 31672/ 02-10-2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης) της Επιτροπής του Δήμου, «……ως αμοιβή του αναδόχου για το παραλαμβανόμενο 

τμήμα της Υπηρεσίας, η Επιτροπή θεωρεί ως εύλογο το ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του 

συνολικού συμβατικού, δηλαδή 4.320,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 5.356,80 ευρώ με ΦΠΑ 24%....» του 

ΤΠΥ αρ.35/11-09-2018 ποσού 5952,00€ για την εξόφληση του συμβατικού 

αντικειμένου υτης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Διονύσου για την 

προσφυγή του ενάντια στο νέο σταθμών διοδίων 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟ   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

13170/03-4-2018 5.952,00 € Μέχρι τελεσιδικίας 
της ανωτέρω 
υπόθεσης 

595,20€ 

 

Σας διαβιβάζουμε τo ως άνω πρωτόκολλοo οριστικής παραλαβής (βεβαίωση καλής εκτέλεσης) 
υπηρεσιών για την έγκρισή του.  
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, θεωρείται 
ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια και θα αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του 
Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  
 
Η  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της εκτέλεσης των 
υπηρεσιών.  

                                                                      Η Αντιδήμαρχος 

                                                                Οικονομικής Διαχείρισης 

 
                                                             Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 

Συνημμένα :1) Η αριθμ πωτ 31672/02-10-2018/Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης  
       2)Το υπ αριθ 35/11-9-2018 τιμολόγιο  
 
Κοινοποίηση: 

1. Ανάδοχο:  ΕΥΘΥΜΙΟ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, Αλατσατών 58, Τ.Κ. 14231 με στοιχεία 
επικοινωνίας ΤΗΛ 6937010033 email:ebako@mail.ntua.gr,, 

Εσωτερική Διανομή:  
1. Τμήμα Προμηθειών 


