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ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ6153 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΚΑΞΕΞΩ ( ΑΡΙΘ. 688 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
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: 6ΨΩΘΩ93Θ09) με την οποία εγκρίθηκαν οι επιτροπές παραλαβής των γενικών υπηρεσιών
του Δήμου.
6) Την αριθ. πρωτ. 688/19307/01-06-2018 απόφαση Επιτροπής συντήρησης και
Επισκευής Οχημάτων (ΑΔΑ: 6ΓΑΗΩ93-Ξ7Ω, ΑΔΑΜ: 18AWRD003256905 2018-0613) του Δήμου Διονύσου για την ανάθεση της επισκευής του αριθμ. «ΚΗΗ6153»
οχήματος, από το συνεργείο της εταιρίας με την επωνυμία: Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ& Ε. ΞΕΝΙΟΣ
ΟΕ και με δ.τ. «ΚΑΞΕΚΩ», με ΑΦΜ 091418484 Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ, και έδρα επί της
Λεωφ. Καραμανλή 76 & Σπ. Βρεττού Τ.Κ.13671 ΑΧΑΡΝΕΣ
ΣΤ) Τα από 18/06/2018 πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής (βεβαίωση καλής
εκτέλεσης) της Επιτροπής του Δήμου, του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου
της παροχής υπηρεσιών, «για την επισκευή του αριθ. «ΚΗΗ6153» οχήματος.
Σχετικά τα αριθ. 95/18-06-2018, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αξίας 658,75€ &
το
αριθ.
97/18-06-2018
τιμολόγιο-δελτίο
αποστολής,
αξίας
422,65€
(επισυνάπτονται).
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου για την:
Έγκριση των από 18/06/2018 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (βεβαίωσης
καλής εκτέλεσης) του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου της παροχής
υπηρεσιών για την επισκευή του αριθ.« ΚΗΗ6153» οχήματος.
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
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