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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331350566
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου
ΕΡΓΟ: Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε Βέροιας .
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.
: 36/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
: ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΔΕ
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ
: 89.947,34€ με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ
: Κ.Α.30.7334.013
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : ( 64,12%)
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
: Παρασκευή Παυλοπούλου
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, λήξη την 9-08-2019
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 36/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της υπ΄ αριθ.
536/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την
εκτέλεση του έργου στο όνομα ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΔΕ με προσφερθείσα μέση
έκπτωση 64,12%.
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 9-11-2018 μεταξύ του
Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.
Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 9-11-2018, χρόνο
κατασκευής 270 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 9-08-2019.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13366/3-6-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά
την διοικητική παραλαβή για χρήση του αθλητικού δαπέδου στο 3ο-14ο Δημοτικό Σχολείο.
Σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν. 4412/2016
 Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή
του τμήματα που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από
τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής.
 Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας του επιβλέποντος και του αναδόχου. Αν το έργο
παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από το φορέα κατασκευής που

συμπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της Υπηρεσίας αυτής.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14074/11-06-2019 αίτηση η Υπηρεσία ζήτησε από τη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας να οριστεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας
ώστε να συνταχθεί το πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής για χρήση του σχετικού έργου.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14986/20-06-2019 αίτηση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ημαθίας όρισε ως εκπρόσωπο τον κ. Τσούλη Μιλτιάδη ώστε να συνταχθεί το
πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής για χρήση του σχετικού έργου.
Η Διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής
και οριστικής παραλαβής και μπορεί να γίνει αν αυτό προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη.
Κατόπιν των ανωτέρω
Επειδή η διενέργεια της διοικητικής παραλαβής δεν προβλέπεται στα τεύχη
προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια διοικητικής παραλαβής για
χρήση του αθλητικού δαπέδου στο 3ο-14ο Δημοτικό Σχολείο Βεροίας σύμφωνα με το άρθρο
169 του ν. 4412/2016
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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