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ΘΕΜΑ: Έγκριση του από 22.12.2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 

έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»,  Αναδόχου: ‘ΑΛΙΑΚΜΩΝ 

ΑΤΕΒΕ’  

 

 

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

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του 

Δήμου τα προηγούμενα έτη ήταν γραμμένο το έργο ‘Κατασκευή Γέφυρας Αφών’ με 

ανάδοχο την εταιρεία ‘ ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ’. Λόγω μη δυνατότητας υπογραφής 

της 2
ης

 Συμπληρωματικής Σύμβασης και αδυναμίας συνέχισης εργασιών, 

συντελέστηκε η διάλυση της εργολαβίας σύμφωνα με την 39843/13-7-2014 απόφαση 

της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας. Μετά την επιβεβαίωση 

της ποιοτικής κατασκευής η Υπηρεσία προχώρησε στην σύνταξη των τελικών 

επιμετρήσεων οι οποίες και κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο στις 16/2/2016.  

 

Με την 342/13.06.2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας 

συγκροτήθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου ’Κατασκευή Γέφυρας 

Αφών Κούσιου’. Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε στις 14/7/16, από τα μέλη 

της επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 342/2016 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την υπ’ αριθμόν 

438/2016 απόφαση του ενέκρινε το Πρωτόκολλο Π.Π. και απέρριψε την ένσταση του 

αναδόχου του έργου κατά του Πρωτόκολλο Π.Π. Με την 224/26.1.2017 απόφαση του 

ο Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. εξέδωσε σχετική απόφαση επί του Πρωτόκολλο Π.Π. μετά την από 

10.11.2016 σχετική αίτηση θεραπείας αναδόχου κατά της 438/16 απόφασης του Δ.Σ.  

 

Σύμφωνα με την 224/2017 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. έγινε εν μέρει δεκτή η 

αίτηση θεραπείας του αναδόχου του έργου  ως προς τα σημεία: α) Επιβολής ποινικών 

ρητρών και β) Ελλιπής Αιτιολόγηση Πρότασης αποζημίωσης. Η επιτροπή 

προσωρινής παραλαβής του έργου προχώρησε στην εφαρμογή της παραπάνω 

απόφασης ως προς το  (β) μέρος που την αφορούσε και εξέδωσε την από 15/6/2017 

μερική τροποποίηση του από 14.07.2016 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του 

έργου με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στον ανάδοχο. Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Βεροίας με την υπ’ αριθμόν 433/2017 απόφαση του ενέκρινε το Τροπ. Πρωτόκολλο 

Π.Π. και απέρριψε την ένσταση του αναδόχου του έργου. 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΒΕΡΟΙΑΣ 

 



 

Στη συνέχεια συγκροτήθηκε η επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου. Η 

επιτροπή οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την 

445/24.07.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούταν από την Χριστίνα 

Παραθυρά που ήταν και πρόεδρος (Υπάλληλος του Δήμου), τον Χρήστο Σέρμπο 

(Υπάλληλος του Δήμου), Μαρία Δημοπούλου (Υπάλληλος Δήμου) και τον Δημήτριο 

Τραπεζανλή (Δημοτικό Σύμβουλο). Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3669/2008 η οριστική παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του 

πρωτοκόλλου από το Δημοτικό Συμβούλιο (προισταμ. αρχή). 

 

Στις 22-12-2017 συντελέστηκε η υπογραφή του Πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής από την επιτροπή. 

 

Στις 8/01/2018 ο ανάδοχος κατέθεσε ένσταση (την οποία σας διαβιβάζουμε) 

κατά του από 22/12/2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Σχετικώς σας 

διαβιβάζουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής οριστικής παραλαβής  επί της από 

8/1/2017 ενστάσεως της εταιρείας ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ αναδόχου του έργου 

«Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου». Από τα αναγραφόμενα στην γνωμοδότηση 

προκύπτει ότι η ένσταση δεν έχει βάση. 

 

Η Υπηρεσία σχετικά με τα υπόλοιπα αναφερόμενα στην ένσταση του 

αναδόχου, ενημερώνει ότι αυτά δεν συνδέονται με την σύνταξη του πρωτοκόλλου και 

τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής όπως αναφέρεται στο άρθρο 75 του Ν. 

3669/08. Ο ανάδοχος επαναλαμβάνει τις ίδιες αιτιάσεις με τις από 2/3/2016 , 

29/7/2016 & 30/6/2017 παλαιότερες ενστάσεις του κατά των τελικών επιμετρήσεων 

του Πρωτοκόλλου Π.Π. και του Τροποποιουμένου Πρωτ. Π.Π. αντίστοιχα. Η 

Υπηρεσία έχει ήδη διατυπώσει τις απόψεις της (σχετικές οι 101/2016 & 438/2016 & 

433/2017 αποφάσεις Δ.Σ Βεροίας με τις οποίες απορρίφτηκαν οι ενστάσεις αναδόχου 

κατά των τελικών επιμετρήσεων του αρχικού και του Τροπ. Πρωτοκόλλου Π.Π. 

αντίστοιχα. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η απόρριψη της ένστασης στο 

σύνολο της. 

 

 Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσει 

και να αποδεχτεί ή να απορρίψει την από 8/1/2018 ένσταση της εταιρείας 

ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ αναδόχου του έργου και να εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής, 

 

 

 

 

 

 Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 


