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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου

ΘΕΜΑ: Παραλαβή Υλικού

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 203 εδ. 3 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018
Τεύχος Α’): «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθµίσεις για τον
εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ – Ρυθµίσεις για την
αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την
απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

2. τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”,
3.

την µε αρ. πρωτ. 23783/19.6.2019 σύµβαση του ∆ήµου µε την εταιρία «Κ.
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “ECOSYNERGY”» στα πλαίσια της οποίας ο ∆ήµος
προµηθεύτηκε ένα (1) µικρό, πλήρως ηλεκτρικό, φορτηγό όχηµα, µε ανατρεπόµενη
κιβωτάµαξα, δαπάνης 43.400 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, στην οποία
προβλέπεται ότι: «Στο ανωτέρω ποσό περιλαµβάνεται και η δαπάνη έκδοσης άδειας
(πινακίδων) κυκλοφορίας στα στοιχεία του ∆ήµου, για την παράδοση του οχήµατος «µε
το κλειδί στο χέρι», µε µέριµνα και ενέργειες του αναδόχου προµηθευτή. Ο ∆ήµος θα
επιβαρυνθεί µόνο µε τη δαπάνη έκδοσης των όποιων σχετικών παραβόλων απαιτούνται
(για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και των τελών κυκλοφορίας έτους) τα οποία
πρέπει να εκδοθούν στα στοιχεία του»,

4. το Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,
άρθρο 208 «Παραλαβή Υλικών» στο οποίο προβλέπεται:
«4. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο
σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης
και διατυπώνει αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή
όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση
υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου,
µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, µε ή χωρίς έκπτωση επί της συµβατικής τιµής.
Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του
φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την
καταλληλότητά του και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του

αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το υλικό
µπορεί να απορριφθεί»,

5.

το γεγονός ότι το όχηµα παραδόθηκε στο ∆ήµο και ο Προµηθευτής έχει υλοποιήσει όλες
τις συµβατικές του υποχρεώσεις οι οποίες τελούν υπό τον έλεγχό του, π.χ. παράδοση
έγκρισης τύπου και πιστοποιητικού συµµόρφωσης του οχήµατος, εκπαίδευση του
προσωπικού του ∆ήµου, κλπ.,

6.

το γεγονός ότι ο Προµηθευτής µερίµνησε και ενήργησε (µε δαπάνες του) σύµφωνα µε
τις συµβατικές του υποχρεώσεις για την κατάθεση φακέλου για την έκδοση άδειας
κυκλοφορίας του οχήµατος στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών στο
Σταυρό Αγίας Παρασκευής,

7.

το γεγονός ότι το όχηµα πρέπει (προκειµένου να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του) να
περάσει αρχικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, τα οποία όµως (σύµφωνα µε τις Α∆Α:
Ω7∆Ο465ΧΘΞ-ΘΕ5 και Α∆Α: 96Λ5464ΧΘΞ-Λ0Η) δεν εκτελούν λόγω ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ µέχρι
και 30.4.2020 (µε τα σηµερινά δεδοµένα) τους σχετικούς τεχνικούς ελέγχους για την
κατηγορία των οχηµάτων στα οποία ανήκει το ηλεκτρικό όχηµα που προµηθεύτηκε ο
∆ήµος,

8.

το γεγονός ότι η Επιτροπή Παραλαβής των υπαλλήλων του ∆ήµου (οι οποίοι υπηρετούν
στην Υπηρεσία του ∆ήµου που θα χρησιµοποιεί το όχηµα) στο σχετικό πρωτόκολλο που
συνέταξε αναφέρει «Το όχηµα δεν συνοδεύεται από πινακίδες – άδεια κυκλοφορίας. Το
όχηµα λειτουργεί και είναι ουσιαστικά κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται η οποία
θα καταστεί τυπικά εφικτή (νόµιµη) όταν εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας»,

9.

το γεγονός ότι η καθυστέρηση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα
του Προµηθευτή αλλά σε γεγονός πέραν του ελέγχου του και ανωτέρας βίας
(ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ) το οποίο έχει ανατρέψει και κλονίσει την Οικονοµική και Κοινωνική ζωή
της χώρας µας αλλά και παγκοσµίως, και η οποία (έκδοση αδείας) αναµένεται να
ολοκληρωθεί αµέσως µετά την επαναλειτουργία των ΚΤΕΟ για αρχικούς ελέγχους,

παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως στα πλαίσια του (άρθρου 208 του Ν.4412/2016
“∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
εγκρίνει την παραλαβή του ηλεκτρικού µικρού φορτηγού οχήµατος της εταιρίας «Κ.
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “ECOSYNERGY”» (σύµβαση µε αρ. πρωτ. 23783/19.6.2019).
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