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ΘΕΜΑ: Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή
Περίφραξης στο αριθμ.176νστ Αγροτεμάχιο του Αγροκτήματος Ασωμάτων».

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ A

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για
το έτος 2018 ήταν ενταγμένο το έργο «Κατασκευή Περίφραξης στο αριθμ.176νστ Αγροτεμάχιο
του Αγροκτήματος Ασωμάτων» Α.Μ.: 45/2016 που εκτελέστηκε με εργολαβία της οποίας
ανάδοχος ήταν η Μπέτζιου Μυρτώ, με τελική δαπάνη 5.747,63 €.

Σχετικά με το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υπέβαλλε την τελική επιμέτρηση και το μητρώο του
έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 18/01/2018 θεώρησε την τελική επιμέτρηση του έργου και
με το από 12/10/2017 έγγραφό της βεβαίωσε την περάτωση των εργασιών του έργου.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου έγινε την 24/09/2019, από την αρμόδια
επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 459/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019 τροποποιήθηκε το άρθρο
72 του Ν. 3852/2010 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.

Υστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το πρωτόκολλο
προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
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