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ΠΡΟΣ: Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στις
πηγές Λευκόπετρας»

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Σας γνωρίζουμε ότι το έργο «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας» εκτελέστηκε με εργολαβία
και με τελική δαπάνη 6.228,14 € (με το Φ.Π.Α.). Σχετικά με το ανωτέρω έργο, με το από 17-9-2018
έγγραφό της η Δ.Τ.Υ. βεβαίωσε την περαίωση του έργου.

Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου η Διευθύνουσα Υπηρεσία διενήργησε κλήρωση
μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Βέροιας. (επισυνάπτεται το σχετικό πρακτικό).

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170, παρ. 3 του Ν. 4412/2016, «Για τη διενέργεια της
προσωρινής παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής, αφού προηγουμένως η
Διευθύνουσα Υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και την υποβολή ή σύνταξη της
τελικής επιμέτρησης. Η επιτροπή είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να
ορισθούν μέχρι και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων
ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο
πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Όταν ο φορέας που πρόκειται
να χρησιμοποιήσει το έργο είναι άλλος από την υπηρεσία που το κατασκευάζει, η προϊσταμένη αρχή
μπορεί να περιλάβει στην επιτροπή μέλη που υποδεικνύονται από τον φορέα που θα χρησιμοποιήσει
το έργο. Τα μέλη της επιτροπής είναι τεχνικοί υπάλληλοι που έχουν αντίστοιχη εμπειρία και ικανότητα
και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα της
παραγράφου 6 του άρθρου 118. Η επιτροπή παραλαβής συνέρχεται και διενεργεί την παραλαβή με
πρωτοβουλία και ευθύνη του προέδρου της. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που
υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη
διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Αν υπάρξει αδυναμία υπογραφής από τον
Πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής ή τον επιβλέποντα, το πρωτόκολλο υπογράφεται από τους
υπόλοιπους με σχετική μνεία των λόγων της αδυναμίας υπογραφής.»

2. Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της
προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α' 226) κλήρωσης. Σε περίπτωση
όπου οι τεχνικοί υπάλληλοι του φορέα κατασκευής του έργου δεν είναι διπλάσιοι από αυτούς που
ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες
διατάξεις κλήρωση, τότε είναι δυνατή η συμμετοχή και τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου της έδρας του
νομού, άλλου Δήμου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας η της οικείας Περιφέρειας έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός των απαιτούμενων υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που
θα λάβουν μέρος στην κλήρωση και δεν ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, υποδεικνύονται από τα



αρμόδια όργανα των φορέων στον οποίο ανήκουν. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια τεχνική
υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2β' του παρόντος
άρθρου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διενήργησε την από 20-12-2019 κλήρωση για την ανάδειξη των μελών, που
θα συγκροτήσουν την Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση

χώρου στις πηγές Λευκόπετρας». Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν αναγράφονται στο
από Δ.Υ./20-12-2019 Πρακτικό Κλήρωσης, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.

Το πρακτικό κοινοποιήθηκε στους κληρωθέντες με το Δ.Υ./20-12-2019 έγγραφο του Δήμου Βέροιας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο:

 Να συγκροτήσει την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας» και να ορίσει τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το
πρακτικό κλήρωσης.

 Να ορίσει τον πρόεδρο της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου του
θέματος, σύμφωνα με τα παραπάνω πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται η κα. Ευανθία
Τόλιου.
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