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Προς :   
 

Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας  

 
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 6ου τμήματος της υπηρεσίας: 

«Γεωχωρική αποτύπωση δικτύου οδικού και αστικού φωτισμού Δήμου Βέροιας» 
 
Σας γνωστοποιούμε ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018 (2η αναμόρφωση 
προγράμματος 2018 – αρ. απόφ Δ.Σ. 124/2018) υπάρχει πίστωση ύψους 11.935,00€ στον Κ.Α. 
30/7411.044 με τίτλο «Γεωχωρική αποτύπωση δικτύου οδικού και αστικού φωτισμού Δήμου 
Βέροιας» (συνεχιζόμενο 2017). 
Με την υπ. αρίθ. 2234-30371/31-08-2017 απόφαση Αντιδημάρχου Τεχνικών & Αγροτικής 
Ανάπτυξης εγκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας στον Άγγελο Δραγκόλα και 
υπογράφηκε η υπ. αρίθ. 30971/05-09-2017 σύμβαση με τελική δαπάνη 21.700,00€ (με ΦΠΑ). 
Μετά την περαίωση του 6ου τμήματος της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
συγγραφή υποχρεώσεων, συντάχθηκε το από 30-04-2018 πρωτόκολλο παραλαβής από την 
αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρίθ. 106/2017 απόφαση Δ.Σ. Βέροιας. 
Η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε ομόφωνα και χωρίς παρατηρήσεις το 6ο τμήμα της υπηρεσίας. 
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 219 του Ν. 4412/2016 : "...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...". 
Μετά τα παραπάνω: 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο 
Να εγκρίνει ή μη το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του 6ου τμήματος της παροχής της 
υπηρεσίας : «Γεωχωρική αποτύπωση δικτύου οδικού και αστικού φωτισμού Δήμου Βέροιας» 
 
 
Συνημμένα: 
Το από 30-04-2018 πρωτόκολλο παραλαβής 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών & Αγροτικής 
Ανάπτυξης  

 
 
 

Αθανάσιος Σιδηρόπουλος 

Ο Συντάξας 
 
 

Μαυρουδής Ιωαννίδης 
Ηλ/γος Μηχ/κός 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ – Ο Προϊστάμενος Η/Μ 
 
 

Κώστας Σαχινίδης 
Μηχ/γος Μηχ/κός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - Ο Δντής Τ.Υ. 
  
 

Στέφανος Βουτσιλάς 
Ηλ/γος Μηχ/κός 


