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ΘΕΜΑ: Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ»

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν 4412/2016 «1. Κατά τη διάρκεια της
κατασκευής του έργου λαμβάνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων
των εκτελούμενων εργασιών. Τα επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από τον
επιβλέποντα και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν,
που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την
περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην
οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο
επιβλέπων....»

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018, περιλαμβάνεται το έργο
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ» , στον
Κ.Α. 64.7323.003 , ποσού 40.000,00 € και χρηματοδότηση από Yπουργείο Εσωτερικών .

Με την υπ΄αριθ. 394/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η Έγκριση
δαπάνης η έγκριση της μελέτης, ο τρόπος ανάθεσης και ο καθορισμός των όρων της
πρόσκλησης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το έργο «Αποκαταστάσεις οδοποιίας
εντός των οικισμών Δ.Ε Μακεδονίδος»

Με την υπ' αριθ.2770/19674/17-07-2018 απόφαση του Αντιδημάρχου Τεχνικών &

Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας κατακυρώθηκε το έργο με τη διαδικασία της

διαπραγμάτευσης στην Εταιρεία "ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΟΙ Ο.Τ.Ε ", με προσφερόμενη μέση

έκπτωση 20,00 % και προσφερόμενη δαπάνη έργου 25.806,45 € (χωρίς ΦΠΑ).

Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει υπογραφεί εργολαβική σύμβαση, αλλά λόγω του

κατεπείγοντος και της επικινδυνότητας θα πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα ο κατεστραμμένος

δρόμος στο οικ Χαράδρας ο οποίος έχει καταστραφεί από τις πλημμύρες στις 16-17/11-2017 έτσι

ώστε να είναι προσπελάσιμος και ασφαλείς.

Κατόπιν των παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως

 ορίσει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου,

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ



2

στελεχωμένη από τους προαναφερθέντες υπαλλήλους Προϊστάμενο της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας – Στέφανος Βουτσιλάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, και την κα Παρασκευή
Παυλοπούλου, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ, η οποία θα οριστεί επιβλέπουσα του έργου
μετά την υπογραφή της σύμβασης, ενώ σαν τρίτο μέλος προτείνεται η κα. Αθηνά
Τζαρμάδου – Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Βέροιας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ &

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΑΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε

ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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