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ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: έργο
«Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης /χειροσφαίρισης
/πετοσφαίρισης /στο μουσικό σχολείο Βέροιας».
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜA
Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου
Βέροιας για τα έτη 2018-2019 ήταν ενταγμένο το έργο «Προσαρμογή χώρου και
δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/χειροσφαίρισης /πετοσφαίρισης /στο μουσικό
σχολείο Βέροιας» Α.Μ.: 103/2018 που εκτελέστηκε με εργολαβία της οποίας ανάδοχος
ήταν o Αγαθαγγελίδης Πέτρος, με τελική δαπάνη 23.988,46€.
Σχετικά με το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υπέβαλλε την τελική επιμέτρηση και το
μητρώο του έργου εμπρόθεσμα και η Διευθύνουσα Υπηρεσία στις 31/08/2020 θεώρησε
την τελική επιμέτρηση του έργου και με το από 05/08/2020 έγγραφό της βεβαίωσε την
περάτωση των εργασιών του έργου.
Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του λόγω έργου ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης με
την αριθμ. 247/2020 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας και συνέταξε το επισυναπτόμενο
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου του θέματος.
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.
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου του θέματος.
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