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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

3

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 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 υπ’ αριθ. 807/5332/14.02.2018 απόφαση Δημάρχου,(ΑΔΑ 6ΣΙΦΩ93-ΜΝΖ)
με την οποία ορίσθηκε η επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης συντήρησης και
επισκευής των οχημάτων του Δήμου.
6)Την υπ’ αριθ. πρωτ. 35210/17.09.2019 σύμβαση (19SYMV005579356) και την υπ’
αριθ. πρωτ. 8961/10.04.2020 σύμβαση ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης με
την εταιρεία ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που εδρεύει στον Ασπρόπυργο , επί της οδού Αγίας
Σοφίας , Θέση Σπιθάρι Τ.Κ. 19300 ,με Α. Φ. Μ. 998369936 Δ. Ο. Υ. Ελευσίνας ,
για την προμήθεια ανταλλακτικών-Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του
Δήμου Διονύσου , ομάδα Α1 : (ΠΛΑΙΣΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ –ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MERCEDES –DAIMLER CHRYSLERUNIMOG).

7) Τα από 10.07.2020 πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής (βεβαίωση
εκτέλεσης) της Επιτροπής του Δήμου που αφορούν τα κάτωθι τιμολόγια :

Αρ. τιμολογίου

19368/10.07.2020

Αρ.
Κυκλοφορίας
οχήματός

Τύπος Οχήματος

ME112534

Πυροσβεστικό

Ποσό
τιμολογίου

Αρχικό
ποσό
Σύμβασης

405,14

καλής

Υπόλοιπο
Ποσό
Σύμβασης
0,00

58.156,00

Αρ. τιμολογίου

Αρ.
Κυκλοφορίας
οχήματός

Τύπος Οχήματος

ME112534

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Ποσό
τιμολογίου

Δικαίωμα
προαίρεσης

29.078,00
37364/10.07.2020
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594,10

Υπόλοιπο
Ποσό
Σύμβασης
23,30

5,96
19368/10.07.2020

ME112534

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

17,34

Σας διαβιβάζουμε τα ως άνω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής (βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης) υπηρεσιών για την έγκρισή τους.
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.

ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Τσουδερός

Συν.
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1) Τα από 10.07.2020 πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής
2)Τα σχετικά τιμολόγια

