
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ         ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΩΛ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

58η ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

ΡΖΠ 21.12.2020 

Πήκεξα ηε Γεςηέπα 21 ηνπ κελφο Γεκεμβπίος 2020 θαη ψξα 10:00 ζπλήιζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ζε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, χζηεξα απφ ηε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 283128/17.12.2020 

(ημεπομηνία γνυζηοποίηζηρ: 17.12.2020) πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, κε ηελ εμήο ζχλζεζε: 

Θ. Ξ. ΚΞΑΘΝΓΗΑΛΛΖΠ 

Κ. ΓΑΠΘΑΙΑΘΖ (Αληηπξφεδξνο) 

Λ. ΑΒΟΑΚΗΓΖΠ 

Δ. ΠΘΗΑΓΑΠ 

Β. ΑΜΗΥΡΖΠ 

Δ. ΘΑΙΑΚΞΝΘΑΠ 

Γ. Σ. ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝΠ 

Θ. ΑΙΔΜΗΝ 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

Σξέε Γξακκαηέα εθηέιεζε ν Ξξντζηάκελνο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο 

Ξνηφηεηαο Εσήο, θ. Γ. Βαιιηάλνο. 

Γεδνκέλνπ φηη ζηε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζπκκεηείραλ 7 Ρακηικά Κέλη θαη ν Ξπόεδπορ, 

δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία. 

Ρα Ραθηηθά Κέιε θ. Γ. Κπξνχιηαο θαη Π. Ιάκπξνπ πξνζθιήζεθαλ λφκηκα κε ηελ σο άλσ πξφζθιεζε θαη 

δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο. 

Ρα Αλαπιεξσκαηηθά Κέιε θ.θ. Θ. Γνκάδνπ, Λ. Καθξφπνπινο, Α. Έβεξη-Αιβέξηε, Α. Ονθνθχιινπ, Ο. 

Αμειφο, Ο. Κπέε-Θαξακπφηζνπ, Α. Ατβαηίδεο θαη Σ. Βνπξδνπκπάο πξνζθιήζεθαλ λφκηκα κε ηελ σο άλσ 

πξφζθιεζε. 

 

ΞΟΑΜΖ 1662  

 

Πρόεδρος: Δηζάγεηαη ην εκ ηηρ εκεξήζηαο δηάηαμεο 5ο ζέκα: «Ιήςε απφθαζεο γηα: α) ηελ έγκπιζη 

ηηρ πποζθςγήρ ζηην εξαιπεηική διαδικαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, 

ρσξίο ηε ρξήζε ΔΠΖΓΖΠ θαηά ηελ πεξ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Λ.4412/2016 (Α΄ 147), γηα 

ηελ “ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝ ΙΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝ ΡΖΠ ΓΗΑΓΝΠΖΠ ΡΝ 

ΘΝΟΩΛΝΪΝ COVID-19”, εθηηκψκελεο αμίαο 199.939,10€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 6% θαη 24%, 

ζχκθσλα κε ηηο εληαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηελ εληαία ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ηνλ εληαίν 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ θαη Γεκφζηαο 

γείαο, ηεο Γηεχζπλζεο Απνθέληξσζεο θαη Γηνίθεζεο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο θαη Αλάπηπμεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ.4745/2020 (ΦΔΘ Α΄214), κε ηελ 

νπνία δηαηεξείηαη ζε ηζρχ ε παξ. 3 άξζξν 10 ηεο απφ 11.03.2020 ΞΛΞ έσο ηηο 28.02.2021 θαη ην άξζξν 

58 ηνπ Λ.4722/2020 (177 Α΄), κε ην νπνίν παξαηείλεηαη ε ηζρχο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ δεπηέξνπ ηεο 

απφ 14.03.2020 ΞΛΞ έσο ηηο 31.12.2020 θαη β) ηε ζςγκπόηηζη Δπιηποπήρ Γιενέπγειαρ και 

Αξιολόγηζηρ Ξποζθοπών ηνπ άξζξνπ 32α ηνπ Λ.4412/2016». 

 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έιαβε ππφςε ηεο: 

1. Ρν κε ΑΓΑΚ 20REQ007754267 2020-12-02 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Γ/νζηρ Γημοηικών 

Ηαηπείυν & Γημόζιαρ γείαρ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηε κε ΑΓΑΚ 20REQ007754946 2020-12-

02 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

ΑΔΑ: 9ΨΠ2Ω6Μ-ΓΧΑ



2. Ρν κε Α.Ξ.268302/02.12.2020 αίηεκα ηεο Γ/νζηρ Γημοηικών Ηαηπείυν & Γημόζιαρ γείαρ, 

κε ηε κειέηε (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ) 

ζχκθσλα κε ην νπνίν: 

“Παξαθαινύκε γηα ηελ πξνζθπγή ζηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε, ρσξίο ηε ρξήζε ΕΣΗΔΗΣ θαηά ηελ πεξ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄ 147), 

ζύκθσλα θαη κε ηελ παξ. 3 εδ. α’ θαη β’ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11/3/2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55), γηα ηελ “Πξνκήζεηα πιηθώλ θαη παξνρή ππεξεζηώλ – Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ”, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηελ από 1ε Απξηιίνπ 2020 Αλαθνίλσζε ηεο Επηηξνπήο – 

“Οδεγίεο από ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο ζηελ 

θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θξίζε ηεο λόζνπ COVID - 19”, ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

ζπληξέρνπλ νη εμήο ζπλζήθεο, 

α) ε ρώξα καο δηαλύεη ήδε ην δεύηεξν θύκα δηάδνζεο ηεο λόζνπ COVID – 19 θαη δηαπηζηώλνληαο ηε ξαγδαία 

αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ θαη ηελ αλεζπρία γηα κεγαιύηεξε δηαζπνξά, ν Δήκνο ππνρξενύηαη λα ζσξαθίζεη 

άκεζα κε θάζε πξόζθνξν κέζν ηελ πγεία ηόζν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ όζν θαη ηνπ θνηλνύ πνπ έξρεηαη ζε επαθή 

κε απηνύο, 

β) η ανάγκη για την θαηεπείγνπζα παξνρή θαη ρξήζε ηνπ ελδεδεηγκέλνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ (κάζθεο, γάληηα, αληηζεπηηθά θιπ.) ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ Δήκνπ 

Αζελαίσλ ε νπνία είλαη επηβεβιεκέλε γηα ηελ πξνζηαζία ηόζν ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ όζν θαη ηεο 

δεκόζηαο πγείαο ελ γέλεη,  θαζηζηά αδύλαηε ηε ζπκκόξθσζε κε ηηο γεληθέο ρξνλνβόξεο πξνζεζκίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, 

γ) πθίζηαηαη ζπλάθεηα κεηαμύ ηνπ απξόβιεπηνπ ζπκβάληνο, ήηνη ηεο εκθάληζεο θαη ηαρείαο δηάδνζεο ηεο 

λόζνπ COVID-19, θαη ηνπ θαηεπείγνληνο ραξαθηήξα, ήηνη ηεο επηηαθηηθήο ππνρξέσζεο άκεζεο θάιπςεο ησλ 

αλαγθώλ ηνπ Δήκνπ, μέσω της παξνρήο ηνπ απαξαίηεηνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

ελδεδεηγκέλσλ θαλόλσλ πγηεηλήο από ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ, απνηξέπνληαο ηελ πεξαηηέξσ 

δηάδνζε ηεο λόζνπ Covid-19 θαη πξνζηαηεύνληαο ηόζν ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ όζν θαη ηελ δεκόζηα πγεία 

ελ γέλεη. 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, παξαθαινύκε γηα ηελ πξνζθπγή ζηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ γηα ηνλ πεξηνξηζκό 

ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, θαζώο κε ηε δηαδηθαζία απηή θαιύπηνληαη άκεζεο αλάγθεο, ζην 

πιαίζην ζπλερνύο ζρεδηαζκνύ δξάζεσλ κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δεκόζηαο 

πγείαο, έσο όηνπ βξεζνύλ πην ζηαζεξέο ιύζεηο”. 

3. Ρν κε Α.Ξ.284293/18.12.2020 εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/νζηρ Ξπομηθειών & Αποθηκών, 

Ρμήμα Γιαδικαζιών Πύνατηρ Γημοζίυν Πςμβάζευν. 

4. Ρε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζπδήηεζε ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά. 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ.2690/1999, ησλ άξζξσλ 1 θαη 19 ηνπ Λ.3213/2003 πεξί 

ππνρξέσζεο ππνβνιήο Γήισζεο Ξεξηνπζηαθήο Θαηάζηαζεο (ΓΞΘ) θαη Γήισζεο Νηθνλνκηθψλ 

Ππκθεξφλησλ (ΓΝΠ), ησλ άξζξσλ 32 θαη 35 ηνπ Λ.3584/2007, ησλ άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ 

Λ.3852/2010, ηνπ Λ.4412/2016, ηνπ Λ.4682/2020 κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε απφ 11.03.2020 Ξξάμε 

Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ) θαη ε απφ 14.03.2020 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ), 

ηνπ Λ.4683/2020 κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε απφ 20.03.2020 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ 

(ΞΛΞ), ηνπ Λ.4684/2020 κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε απφ 30.03.2020 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ 

Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ) θαη ηνπ Λ.4690/2020 κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε απφ 13.04.2020 Ξξάμε 

Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, ηελ Θνηλή πνπξγηθή 

Απφθαζε (ΘΑ) κε αξηζκφ Γ1α/Γ.Ξ.νηθ.:80588/15.12.2020 (ΦΔΘ Β’ 5509) θαη ηηο κε αξηζκφ 

18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΙΞΣ46ΚΡΙ6-1ΑΔ), 40/20930/31.03.2020 (ΑΓΑ: 6ΥΞ46ΚΡΙ6-50Τ), 

163/33282/02.05.2020 (ΑΓΑ: Τ3ΣΛ46ΚΡΙ6-ΑΤ7), 60249/22.09.2020 (ΑΓΑ: Υ0Λ346ΚΡΙ6-ΗΘ9) 

θαη 426/77233/13.11.2020 (ΑΓΑ: 6ΥΘΙ46ΚΡΙ6-Γ4) θαη ΓΗΓΑΓ/Φ.69/122/νηθ.14540/23.07.2020 

(ΑΓΑ: 6ΝΜΘ46ΚΡΙ6-Η2Γ) εγθπθιίνπο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

 

ΑΔΑ: 9ΨΠ2Ω6Μ-ΓΧΑ



ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ  

 

Α. Δγκπίνει ηην πποζθςγή ζηην εξαιπεηική διαδικαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε, ρσξίο ηε ρξήζε ΔΠΖΓΖΠ θαηά ηελ πεξ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Λ.4412/2016 (Α΄ 

147), γηα ηελ “ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝ ΙΗΘΝ ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝ ΡΖΠ ΓΗΑΓΝΠΖΠ 

ΡΝ ΘΝΟΩΛΝΪΝ COVID-19”, εθηηκψκελεο αμίαο 199.939,10€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 6% θαη 

24%, ζχκθσλα κε ηελ πξνζαξηψκελε κειέηε (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ) θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην κε Α.Ξ.268302/02.12.2020 αίηεκα 

ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ θαη Γεκφζηαο γείαο, γηα ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Γεκνηηθψλ Ηαηξείσλ θαη Γεκφζηαο γείαο, ηεο Γηεχζπλζεο Απνθέληξσζεο θαη Γηνίθεζεο θαη ηεο 

Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ Λ.4745/2020 (ΦΔΘ Α΄214), κε ηελ νπνία δηαηεξείηαη ζε ηζρχ ε παξ. 3 άξζξν 10 ηεο απφ 

11.03.2020 ΞΛΞ έσο ηηο 28.02.2021 θαη ην άξζξν 58 ηνπ Λ.4722/2020 (177 Α΄), κε ην νπνίν 

παξαηείλεηαη ε ηζρχο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ δεπηέξνπ ηεο απφ 14.03.2020 ΞΛΞ έσο ηηο 31.12.2020. 

 

Β. Πςγκποηεί ηπιμελή Δπιηποπή Γιενέπγειαρ και Αξιολόγηζηρ Ξποζθοπών ηνπ άξζξνπ 32α ηνπ 

Λ.4412/2016, απνηεινχκελε απφ ηνπο θάησζη: 

 

Ρακηικά Κέλη 

 ΠΡΑΟΝΙΑ ΡΠΗΑΟΑ ηνπ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ – θιάδνπ ΡΔ ΚΑΗΥΛ 

 ΚΑΟΘΑ ΡΠΑΘΥΛΑ ηνπ ΣΟΖΠΡΝ – θιάδνπ ΓΔ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Ζ/ 

 ΓΑΙΑΛΡΖ ΙΝΘΑΘΖ ηνπ ΚΗΣΑΖΙ – θιάδνπ ΞΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 

 

Αναπληπυμαηικά Κέλη 

 ΑΗΚΗΙΗΑ ΙΑΓΝ ηνπ ΑΛΓΟΔΑ – θιάδνπ ΓΔ ΒΝΖΘΥΛ ΗΑΡΟΗΘΥΛ & ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ 

 ΞΑΟΑΠΘΔΖ ΓΑΘΝ ηνπ ΠΞΟΗΓΥΛΑ – θιάδνπ ΓΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 

 ΓΖΚΖΡΟΗΝ ΡΠΗΓΑΙΝΓΙΝ ηνπ ΓΔΥΟΓΗΝ – θιάδνπ ΓΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 

 

Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ε θ. ΠΡΑΟΝΙΑ ΡΠΗΑΟΑ θαη Αλαπιεξψηξηα Ξξνέδξνπ ε θ. ΑΗΚΗΙΗΑ 

ΙΑΓΝ. 

 

Πύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηνπ άπθπος 1 και ηος άπθπος 19 ηος Λ.3213/2003, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, οι Ξπόεδποι, ηα ηακηικά και αναπληπυμαηικά μέλη όλυν ηυν 

επιηποπών διαγυνιζμών ππομηθειών, μελεηών και παποσήρ ςπηπεζιών (εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ην 

πνζφ ησλ 150.000,00€ αλά δηαγσληζκφ) και όλυν ηυν επιηποπών διαγυνιζμών δημοζίυν έπγυν 

(εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 300.000,00€ αλά δηαγσληζκφ), είναι ςπόσπεοι για ηην ςποβολή 

Γήλυζηρ Ξεπιοςζιακήρ Θαηάζηαζηρ (ΓΞΘ) και Γήλυζηρ Νικονομικών Πςμθεπόνηυν (ΓΝΠ). 

 

Πχκθσλα δε, κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Λ.3213/2003, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, η Γήλυζη 

Ξεπιοςζιακήρ Θαηάζηαζηρ (ΓΞΘ) και η Γήλυζη Νικονομικών Πςμθεπόνηυν (ΓΝΠ) 

ςποβάλλονηαι απφ ηνπο ππφρξενπο μέζα ζε 90 ημέπερ απφ ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηάο ηνπο (αξρηθή 

δήισζε). 

 

Ρα επόμενα έηη η Γήλυζη Ξεπιοςζιακήρ Θαηάζηαζηρ (ΓΞΘ) ςποβάλλεηαι κάθε σπόνο θαηά ην 

δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηδηφηεηαο ησλ ππφρξεσλ 

θαη γηα ην επφκελν έηνο. Δηδηθά γηα ηνπο ππφρξενπο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ έσο θαη ε’ θαη ηβ’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.3213/2003, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε δήισζε ππνβάιιεηαη 

γηα 3 έηε κεηά απφ ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ή ηε ιήμε ηεο ζεηείαο. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 3 κελψλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο. 

 

ΑΔΑ: 9ΨΠ2Ω6Μ-ΓΧΑ



Κε εςθύνη ηος πποφζηαμένος ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ θα ειδοποιηθούν αμελληηί για ηην 

επιλογή ηοςρ ηα ανυηέπυ ηακηικά και ηα αναπληπυμαηικά μέλη. 

 

Ζ άξλεζε ζπκκεηνρήο ηνπ εθιεγέληνο κέινπο ζην ζπιινγηθφ φξγαλν, ζπληζηά αδηθαηνιφγεηε απνρή απφ 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 θαη ην άξζξν 35 ηνπ Λ.3584/2007, κε 

απνθιεηφκελεο ελδερνκέλσο θαη ηεο πνηληθήο δηψμεσο, γηα παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ 

Ξνηληθνχ Θψδηθα. (ΓλΛΠΘ 366/2012). 

 

Ρα πξνζαξηήκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο πξάμεο. 

 

 

Ζ θαζ’ χιελ αξκφδηα Γ/λζε εμνπζηνδνηείηαη φπσο πξνβεί ζε θάζε ηπρφλ πεξαηηέξσ ελέξγεηα επί ζθνπψ 

πινπνίεζεο ηνπ ελ ζέκαηη αληηθεηκέλνπ. 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

ΡΑ ΚΔΙΖ 
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Θ.Ξ.ΚΞΑΘΝΓΗΑΛΛΖΠ 

Κ.ΓΑΠΘΑΙΑΘΖ  Λ.ΑΒΟΑΚΗΓΖΠ 

Δ.ΠΘΗΑΓΑΠ  Β.ΑΜΗΩΡΖΠ  Δ.ΘΑΙΑΚΞΝΘΑΠ 
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Γ.ΒΑΙΙΗΑΛΝΠ 
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