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Βέροια 24-12-2018

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής Α’ Φάσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη

του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της ΣΒΑΑ Βέροιας»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 προβλέπεται ότι: «Το

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 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

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια».

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό

συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του

νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο

μεταβίβασε σε επιτροπή του». Επομένως, το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄

βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου

Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών

οργάνων του Δήμου.

Με την 18888/09-07-2018 Σύμβαση ο Δήμος Βέροιας ανέθεσε στην ένωση εταιριών

«PROJECT4 IKE & ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε.» την υπηρεσία με

τίτλο «Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της ΣΒΑΑ Βέροιας», αντί του ποσού

των 11.800,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από το

ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας).

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε 4 (τέσσερις)

φάσεις, με την υποβολή από τον Ανάδοχο Τμηματικής Απολογιστικής Έκθεσης, που θα τεκμηριώνει την

αντίστοιχη απασχόληση σε ανθρωπομήνες. Η ολοκλήρωση κάθε επιμέρους φάσης πιστοποιείται μέσω

κάθε Τμηματικής Απολογιστικής Έκθεσης (τρεις ενδιάμεσες Τμηματικές Εκθέσεις) και μίας Τελικής (με

την ολοκλήρωση της υπηρεσίας), ως ακολούθως:

1η Φάση > Με τη συμπλήρωση πέντε (5) ανθρωπομηνών εργασίας και την παραλαβή της 1ης

Τμηματικής Απολογιστικής Έκθεσης: ποσό 2.950 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

2η Φάση > Με τη συμπλήρωση των επόμενων πέντε (5) ανθρωπομηνών εργασίας και την

παραλαβή της 2ης Τμηματικής Απολογιστικής Έκθεσης: ποσό 2.950 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
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24%)

3η Φάση > Με τη συμπλήρωση των επόμενων πέντε (5) ανθρωπομηνών εργασίας και την

παραλαβή της 3ης Τμηματικής Απολογιστικής Έκθεσης: ποσό 2.950 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

24%)

4η Φάση > Με τη συμπλήρωση των επόμενων πέντε (5) (δηλαδή συνολικά είκοσι [20])

ανθρωπομηνών εργασίας και την παραλαβή της Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης: ποσό 2.950 €

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)Η υπηρεσία παραλήφθηκε στις 05-10-2018 από την αρμόδια

επιτροπή, και υπογράφηκε το συνημμένο πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών.

Στις 13-12-2018 ο Ανάδοχος υπέβαλε την 1η Έκθεση Πεπραγμένων, που αφορά τους πρώτους 5

μήνες εκτέλεσης της υπηρεσίας, και η οποία παραλήφθηκε από την αρμόδια επιτροπή στις 19-12-2018.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

β) Το από 19-12-2018 πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου

παραλαβής της Α’ Φάσης υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα

της ΣΒΑΑ Βέροιας».

Ο Αντιδήμαρχος

Αριστομένης Λαζαρίδης


