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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Άγιος Στέφανος,4/04/2019 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                     Αριθ. Πρωτ:  14963 
Δ/ΝΣΗ OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Λ.  Μαραθώνος 29  & ΑΘ. Διάκου             
     145 65 Άγιος Στέφανος                                       
Πληροφορίες:      Χαράλαμπος Μυλωνάς        
Τηλέφωνο:      213 2030623      
Τηλεομοιότυπο:   213 2030630                     
Ηλ. Ταχυδρομείο:  milonas@dionysos.gr                                                                                        
           

ΠΡΟΣ: 
Τον κ. Δήμαρχο 

για την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Διονύσου 

 
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων 

των υπηρεσιών των για τη Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση Πρακτικών 

Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
Βιβλιοδεσία Επίσημων Πρακτικών, συνολικού ποσού 26.031,82 €, συμπ/νου ΦΠΑ. 
 

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.   
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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 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) Tην αριθ. 115/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (ΑΔΑ:6ΨΩΘΩ93-

Θ09) με την οποία εγκρίθηκαν οι επιτροπές παραλαβής των γενικών υπηρεσιών 
του Δήμου. 
 
6) Την υπ΄ αριθμ. 9/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 
19AWRD004509014 2019-02-22) σχετικά με την έγκριση της ανάθεσης 
υπηρεσιών Μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Δημοτικού 
Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
 

7) Την αριθ. πρωτ. 8711/25-02-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:18SYMV0045338232019-
02-27), συνολικής αξίας 26.031,82€ για την ανάθεση της παροχής των ενθέμαι 
υπηρεσιώνα, στην προσωπική «ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ» που εδρεύει επί 
της οδού Δίρκης 1, Τ.Κ. 32200 Θήβα, με Α.Φ.Μ. 144976532, Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ. 
 

8) Τo από 3/4/2019 πρωτόκολλοo οριστικής παραλαβής (βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης) της Επιτροπής του Δήμου, που συγκροτήθηκε με την αριθ. με την αριθ. 
115/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΨΩΘΩ93-Θ09) για την 
παραλαβή τμήματος του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
36220/208711/2019 Σύμβαση. Σχετικά: 

 το αριθμ. 189/18-03-2019 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, συνολικής αξίας 
661,59€ . 

 το αριθμ. 190/18-03-2019 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, συνολικής αξίας 

359,87€. 
 το αριθμ. 191/18-03-2019 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, συνολικής αξίας 

106,47€. 
 το αριθμ. 193/20-03-2019 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, συνολικής αξίας 

237,04€. 
 το αριθμ. 194/20-03-2019 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, συνολικής αξίας 

268,61€. 
 το αριθμ. 195/20-03-2019 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, συνολικής αξίας 

212,11€. 
 το αριθμ. 196/20-03-2019 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, συνολικής αξίας 

135,14€. 
 

Σας διαβιβάζουμε τα ως άνω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής (βεβαίωσης 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.   
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Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της 
εκτέλεσης των υπηρεσιών.  
 
                                                                               Η Αντιδήμαρχος 
Συν.                                                                     Οικονομικής Διαχείρισης 
1. Τα αριθ. 189,190,191/18-03-2019 ΤΠΥ 
2. Τα αριθ. 193,194,195,196/20-03-2019 ΤΠΥ  
3. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 
                                                                        Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 


