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Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας  

 
Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων» 
(Καθαίρεση τεσσάρων αποσαθρωμένων τσιμεντοϊστών στο Μακροχώρι) 

 
Σας γνωστοποιούμε ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας για το οικονομικό έτος 2018, 
που ψηφίστηκε με την αριθμ. 822/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και στον 
ΚΑ:30.7333.011 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων» υπάρχει 
υπόλοιπο πίστωσης ποσού 17.000,00€. 
Στην ΤΚ Μακροχωρίου στον οδικό κόμβο μπροστά στην εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου, 
υπήρχαν τέσσερις παλαιοί αποσαθρωμένοι τσιμεντοϊστοί οδοφωτισμού. Οι τσιμεντοϊστοί λόγω 
των ισχυρών ανέμων της 22-01-2018 αναφέρθηκε ότι άρχισαν να αποδομούνται λόγω 
περιστροφής των βραχιόνων, με αποκάλυψη του οπλισμού και ταυτόχρονη κατάπτωση τεμαχίων 
σκυροδέματος στο πεζοδρόμιο. Για τα παραπάνω συντάχθηκε η από 23-01-2018 τεχνική έκθεση 
καθαίρεσης των ιστών με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης σε βάρος του Κ.Α. 
30.7333.011. 
Με την υπ. αρίθ. 179/2857/25-01-2018 απόφαση ανάθεσης του Αντιδημάρχου Βέροιας 
(ΑΔΑ:ΩΤ9ΛΩ9Ο-ΕΚΘ) για την παροχή της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
επικίνδυνων καταστάσεων» (Καθαίρεση τεσσάρων αποσαθρωμένων τσιμεντοϊστών στο 
Μακροχώρι) στον Δημήτριο Χατζησώμο, ΑΦΜ 028519711, Μ. Καρακωστή 10, Βέροια, για την 
παραπάνω εργασία, ποσού 500,00€ πλέον Φ.Π.Α. εκτελέστηκε η εργασία καθαίρεσης και 
απομάκρυνσης των ιστών. 
Μετά την περαίωση της υπηρεσίας, συντάχθηκε το από 05-03-2018 πρωτόκολλο παραλαβής από 
την αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αρίθ. 96/2018 απόφαση Δ.Σ. Βέροιας. 
Η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε ομόφωνα και χωρίς παρατηρήσεις την υπηρεσία. 
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 219 του Ν. 4412/2016 : "...Το πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια...". 
Μετά τα παραπάνω: 
  



Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο 
Να εγκρίνει ή μη το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της παροχής της υπηρεσίας: 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων» (Καθαίρεση τεσσάρων 
αποσαθρωμένων τσιμεντοϊστών στο Μακροχώρι) 
 
 
 
Συνημμένα: 
Το από 05-03-2018 πρωτόκολλο παραλαβής 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών & Αγροτικής 
Ανάπτυξης  

 
 
 

Αθανάσιος Σιδηρόπουλος 

Βέροια 06-03-2018 
Ο Συντάξας - Προϊστάμενος Η/Μ 

 
 

Κώστας Σαχινίδης 
Μηχ/γος Μηχ/κός 

Βέροια 06-03-2018 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - Ο Δντής Τ.Υ. 

  
 

Στέφανος Βουτσιλάς 
Ηλ/γος Μηχ/κός 


