ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..6η/2021..
της 9ης-02-2021

Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..55/2021..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..6ης/9-02-2021...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την ..9η Φεβρουαρίου 2021.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..3757/05-02-2021..πρόσκλησης
του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση παράτασης της αριθ. 38530/24-12-2020 (20SYMV007929937
2020-12-24 ) σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση
σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’
του Ν4412/2016».
 ΘΕΜΑ 2ο: «Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των
υπηρεσιών για την παροχή «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων
φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA »».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού
και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ –
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού προϋπολογισμού
40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 4ο: «Εισήγηση περί μερικής διαγραφής τέλους παράτασης ταφής».
ΘΕΜΑ 5ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Φωτάκης Ιωάννης
5. Λακαφώση Παναγιώτα
6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζαμάνης Διονύσιος
2. Τσούκας Παναγιώτης
3. Τσεβάς Χρήστος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα
με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
Αριθμός Απόφασης: 55/2021
ΘΕΜΑ 2ο: «Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των
υπηρεσιών για την παροχή «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών
μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA »».
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.
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 221 παρ.11β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ.27γ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 , σύμφωνα με την οποία « για την
παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή
πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της
Σύμβασης.»
4) Το γεγονός ότι η η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον
έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές
αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και
διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες,
προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του
Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις
συμβάσεις
έργου,
μελετών,
υπηρεσιών
και
προμηθειών,
ανεξαρτήτως

προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄
147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του
δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016. (άρθρο 72 παρ.1στ και 1ζ Ν.
3852/2010, όπως το άρθρο 72 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20).
5) Tην αριθ. 176/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,(ΑΔΑ:Ω5ΘΩΩ93-ΡΓΧ) με
την οποία εγκρίθηκαν οι επιτροπές παραλαβής των γενικών υπηρεσιών του Δήμου.
6) Tην αριθ. 161/24-5-2016 ( ΑΔΑ 6ΝΞ9Ω93-ΕΨ2) Απόφαση της Οικονομικής
επιτροπής με θέμα ' Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης και ορισμός του
τρόπου διενέργειας της εργασίας για την «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων
φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA».
7) Την αριθ. Πρωτ. 32384/18-11-2016 (16SYMV005411844
2016-11-18) και την
υπ΄αριθ 42352/18-12-2017 ( 17SYMV002485459 2017-12-22 σύμβαση του Δήμου
με την εταιρεία Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΑΦΜ 094501457, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10682, για την εκτέλεση των υπηρεσιών «Συντήρηση και
προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA».
και διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της ή το δικαίωμα παράτασης αυτής
μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.
9) Τα από 12-1-2021 και 1-2-2021 πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής (βεβαίωση
καλής εκτέλεσης) της Επιτροπής του Δήμου, που αφορά στα ΤΠΥ αρ.30751/31-122020 ποσού 13,76€ και ΤΠΥ αρ. 30750/31-12-2020 ποσού 231,05€, του τμήματος
του συμβατικού αντικειμένου της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και προμήθεια
αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA» Σχετικά, τα παρακάτω
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ,της ως άνω εταιρείας.
Α/Α

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

1

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε

2

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε

ΑΡΙΘ ΤΙΜ

ΑΡΧΙΚΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
30750/31 2500,00

ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΤΙΜ.

-12-2020
30751/31 2500,00
-12-2020

231,05

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.613,81

13,76

1.600,05

- Το υπολειπόμενο ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 1600,05€.
Κατόπιν, των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε τα ως άνω πρωτόκολλα οριστικής
παραλαβής (βεβαίωση 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 της Οικονομικής Επιτροπής να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της εκτέλεσης
των υπηρεσιών.
Η Οικονομική επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 Τις διατάξεις των άρθρων 44, 189, 200, 219 και 221του Ν.4412/2016.
 Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.27γ του Ν.4605/2019.
 Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/20.
 Την αριθ.189/2017 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
VII Tμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 Tην αριθ. 176/2020 ΑΔΣ.
 Tην αριθ. 161/24-5-2016 ΑΟΕ.
 Τις αριθ. Πρωτ. 32384/18-11-2016 και 42352/18-12-2017 συμβάσεις.
 Τα από 12-1-2021 και 1-2-2021 πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής.
 Τα με αρ.30751/31-12-2020 και αρ. 30750/31-12-2020 τιμολόγια της εταιρείας
Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 Τις
τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τα από 12-1-2021 και 1-2-2021 πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής
(βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης), που αφορά τα ΤΠΥ αρ.30751/31-12-2020 ποσού
13,76€ και ΤΠΥ αρ. 30750/31-12-2020 ποσού 231,05€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.,για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και προμήθεια
αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA» στην εταιρία με
την επωνυμία Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΑΦΜ 094501457 ΔΟΥ ΦΑΕ
ΑΘΗΝΩΝ , ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 10682.
Ο χειριστής του φακέλου να κοινοποιήσει την παρούσα στον ανάδοχο της
εκτέλεσης των υπηρεσιών.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.
1.Τσουδερός Ιωάννης
2.Κριεμάδης Στέφανος
3.Φωτάκης Ιωάννης
4.Λακαφώση Παναγιώτα
5.Κουριδάκης Κωνσταντίνος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

