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ΠΡΟΣ:
Τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής των
υπηρεσιών για την παροχή «Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας TOSHIBA ».
1) Την αριθ. 189/2017 πράξη του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου ∆απανών 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 ∆ήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα
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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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου,(Α∆Α:Ω5ΘΩΩ93ΡΓΧ) µε την οποία εγκρίθηκαν οι επιτροπές παραλαβής των γενικών υπηρεσιών
του ∆ήµου.
6) Tην αριθ. 161/24-5-2016 ( Α∆Α 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 ∆ήµου µε την εταιρεία
Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΑΦΜ 094501457 , ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ , ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ,
ΤΚ 106, 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 ∆ήµου, που αφορά στα ΤΠΥ αρ.30751/31-12-2020 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 ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
1
2

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε
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 ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.
Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της
εκτέλεσης των υπηρεσιών.
O Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών & ∆ιοικητικών
Υπηρεσιών

Ιωάννης Τσουδερός
Συνηµµένα :

1) Οι απο 12-1-2021 και 1-2-2021 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
2) Τα υπ αριθ .30751/31-12-2020 ΚΑΙ 30750/31-12-2020 Τιµολόγια

Κοινοποίηση: 1), Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΑΦΜ 094501457 , ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ,
ΚΑΝΙΓΚΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ , ΤΚ 106
Εσωτερική ∆ιανοµή: 1) Τµήµα Προµηθειών
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