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Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  
 

Θέμα: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας συντήρηση και επισκευή 
φωτοτυπικών RICOH. 
 

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».    

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019 τροποποιήθηκε το άρθρο72 του Ν. 
3852/2010 και πρόσθεσε στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής την άσκηση καθηκόντων αναθέτουσας 
αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των 
περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεσης. 

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 
αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την 
εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο 
παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

Ο Δήμος  προέβη στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών 
μηχανημάτων RICOH του Δήμου Βέροιας με ΑΔΑ: ΨΨΜΓΩ9Ο-ΑΥΓ και ανατέθηκε η υπηρεσία συνολικού 
ποσού17.608,00 €. Όρος της σύμβασης είναι η τμηματική πληρωμή της σύμβασης ανά τρίμηνο παρασχεθείσας 
υπηρεσίας.Η παραλαβή της υπηρεσίας που παρασχέθηκε έως της 30-09-19 (3ο τρίμηνο) έγινε από την αρμόδια 
επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αρ. 982/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία συνέταξε τις από 30-
09-2019 πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών. 

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) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 4623/2019 
γ) τις από 30-09-2019 πρωτόκολλο παραλαβής της εν λόγω υπηρεσίας. 
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της 
υπηρεσίας συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών RICOH, 3η δόση σύμβασης ποσού 3.516,43€. 
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