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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβήςυπηρεσίας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 το πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του. Επειδή η ανάθεση
της φύλαξης του κτιρίου της Κοινωνικής υπηρεσίας έγινε με την υπ΄αριθ. πρωτ. 7449/26-3-2019
απόφαση Δημάρχου, (πριν, δλδ, από την αντικατάσταση του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 από το
άρθρο 43 παρ. 26 του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ Α΄52/1-4-2019),το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του
πρωτοκόλλου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Δήμος προέβη στην ανάθεση της υπηρεσίας«Φύλαξη του κτιρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας,
στο οποίο στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο»με την υπ΄ αριθ.
πρωτ.7449/26-3-2019 απόφαση Δημάρχου Βεροίας (ΑΔΑ:64N3Ω9Ο-3Ι8). Με την προαναφερόμενη
απόφαση ανατέθηκε η υπηρεσίασυνολικού ποσού 297,60€ με το ΦΠΑ,στην εταιρεία ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ Χ.
& ΣΙΑ Ο.Ε. (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), Συστήματα & Υπηρεσίες Ασφάλειας, Εμπορία Ηλεκτρικών &Ηλεκτ. Ειδών.Η
εν λόγω εταιρεία παρέχει υπηρεσίες εποπτείας και επιτήρησης του κτιρίου μέσω του Κέντρου
λήψης και διαβίβασης σημάτων συναγερμού με άμεση ειδοποίηση των εκάστοτε Υπευθύνων του
χώρου, όπως και της Ελληνικής Αστυνομίας, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Το ποσό των
297,60 ευρώ, που προκύπτει από τις 01-04-2019 έως και τις 31-12-2019,βαρύνει τον ΚΑ
60.7341.003. Η πληρωμή του γίνεταιεφάπαξ με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, κατόπιν
ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών και την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Η αρμόδια επιτροπή για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών, που συγκροτήθηκε με την
αρ. 665/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, βεβαίωσε ότι οι εν λόγω εργασίες εκτελέστηκαν
καλά και ανταποκρίνονται απόλυτα στην γενομένη δαπάνη, σύμφωνα το επισυναπτόμενο σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής Υπηρεσιών, το οποίο συνέταξε.
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) τοεπισυναπτόμενο σχετικό πρωτόκολλοπαραλαβής της εν λόγω υπηρεσίας.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη τουπρωτοκόλλου
παραλαβής της υπηρεσίας «Φύλαξη του κτιρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας, στο οποίο
στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο».
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