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ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ, 2018-2019 (Λήψη μέτρων ασφαλείας για την προστασία πεζών με την
κατασκευή προστατευτικού τούνελ στην οδό Σοφού)»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ.πρωτ. 24477/9-10-2019 Απόφαση Αντιδημάρχου
ανατέθηκε η υπηρεσία με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ,
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ, 2018-2019 (Λήψη
μέτρων ασφαλείας για την προστασία πεζών με την κατασκευή προστατευτικού τούνελ
στην οδό Σοφού)» στον πολιτικό μηχανικό κ. Αναστάσιο Παπαδόπουλο, με τελική δαπάνη
ποσού 12.300,00 ευρώ.

Ο ανάδοχος κατασκεύασε εμπρόθεσμα το τούνελ για την προστασία των πεζών από τα
ετοιμόρροπα διατηρητέα κτίρια, επί της οδού Σοφού. Με το αριθμ.πρωτ. 25676/21-10-2019
έγγραφο, ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών βεβαιώνει την περαίωση των εργασιών της εν
λόγω υπηρεσίας. Η παραλαβή συντελέστηκε στις 22-10-2019 από την αρμόδια επιτροπή,
που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 21/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.4623/2019, τροποποιήθηκε το
άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προσθέτοντας στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής
την άσκηση καθηκόντων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών
και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Δημάρχου για απευθείας ανάθεση.

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.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το
συνημμένοΠρωτόκολλο Παραλαβής της ανωτέρω υπηρεσίας.
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