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Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών με τίτλο :  
TIΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, 
σηματοδότες, σιντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ) 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Σας γνωρίζουμε ότι στο τεχνικό πρόγραμμα 2019 του Δήμου Βέροιας είναι γραμμένο το έργο με τα 
παρακάτω στοιχεία που εκτελείται τμηματικά όταν προκύψει ανάγκη : 
TIΤΛΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, 
σηματοδότες, σιντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ). 
Η παρούσα παροχή υπηρεσιών αφορά σε : 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ : Συντήρηση σειρήνων πολιτικής προστασίας 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Δ.Ε. Βέροιας 
ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Κτήριο 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΣΕΙΡΗΝΑ ΔΗΜΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μακροχώρι Ημαθίας, ΑΦΜ: ******683, ΔΟΥ  Βέροιας 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 3/2019 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Νο2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ- 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 150 
Η υπηρεσία εκτελέστηκε βάσει της απόφασης ανάθεσης Δημάρχου της υπηρεσίας  με τα 
παρακάτω στοιχεία : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 20-Φεβ-19 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΦ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 4330 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡ-ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δεν απαιτείται βάσει του άρθρου 
72 του Ν.4412/2016. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 39/21-06-2019   
ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ: 992,00 € 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΠΟ: 26-Ιουν-19 
OΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ: 3883/2019 
Οι εργασίες της παροχής υπηρεσίες εκτελούνται σταδιακά σε όλη την διάρκεια του χρόνου με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016. Για κάθε εργασία 
συντάσσονται ξεχωριστές τεχνικές προδιαγραφές για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών . 
Μετά την περαίωση των εργασιών συντάχθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των 
εργασιών, από την επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11η του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε από την παρ.27 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019, η οποία προέβη ομόφωνα 
στην παραλαβή της υπηρεσίας στις : 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : 26-Ιουν-19 
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 219 του Ν. 4412/2016, η παραλαβή της 
υπηρεσίας  ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η 
παραπάνω διάταξη  εφαρμοζόταν για υπηρεσίες οι οποίες εκτελέστηκαν πριν την 01-04-2019 
σύμφωνα με την παρ.26 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019) τεύχος Α’. Όμως, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/ΦΕΚ 134/09-08-2019 η παραπάνω αρμοδιότητα έχει 
μεταφερθεί στην  Οικονομική Επιτροπή. 
Ύστερα από τα παραπάνω : 
Καλείται η οικονομική επιτροπή να εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των ανωτέρω 
εργασιών για την : 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, σηματοδότες, 
σιντριβάνια,  μεγαφωνικές κλπ). 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Νο2 



 
O Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών, Υπηρεσίας Δομ-Περ & Ηλ.Διακυβέρνησης 
 
 

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης 
 
Εσωτερική διανομή 
1.Αρχείο Γ2  (φάκελος του έργου) 


