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ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Κατασκευή Αρδευτικών Υποδομών Οικισμού Χαράδρας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ A

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου 
Βέροιας κατά τα προηγούμενα έτη ήταν ενταγμένο το έργο «Κατασκευή Αρδευτικών 
Υποδομών Οικισμού Χαράδρας» Α.Μ.: 3/2013 που εκτελέστηκε με εργολαβία της οποίας 
ανάδοχος ήταν η ‘Καρατζιούλα Βασιλεία’ κατά εφαρμογή της υπ’ αριθ. 158/2015 
Απόφασης Οικ. Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας του έργου. 

Ο προϋπολογισμός του έργου με τα ποσά που αντιστοιχούν στα Γ.Ε. & Ο.Ε., 
απρόβλεπτες δαπάνες, καθώς και με τον Φ.Π.Α., ανερχόταν στο ποσό των 337.000,00 €. Η 
τελική δαπάνη της αρχικής σύμβασης ανέρχεται σε 119.204,76 € με τον Φ.Π.Α. ενώ η 
δαπάνη της 1ης Σ.Σ.Ε. ανέρχεται σε 23.925,43 € με τον ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη 
πληρωμών εκτελεσμένων εργασιών του έργου ανέρχεται σε 143.130,19 € με τον ΦΠΑ.

Με την υπ’ αριθμόν Α124/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 
αποφάνθηκε ότι η ένδικη σύμβαση εργολαβίας διαλύθηκε, λόγω παρέλευσης της οριακής 
προθεσμίας περάτωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα της προσφεύγουσας, από την 
υποβολή της σχετικής με αριθμό πρωτ. 16034/8.6.2018 αίτησης αυτής. Με την υπ’ 
αριθμόν 97/16.3.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας αποφασίστηκε η 
μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της 124/2020 απόφασης Διοικ. Εφ. Θεσ/νίκης & με το με 
αριθμό πρωτ. 6130/17.3.2020  έγγραφο-απόφαση της Υπηρεσίας έγινε η διαπίστωση 
διάλυσης της σύμβασης του έργου. (Σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 8 του Ν. 4412.2916 η 
αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών).

Σχετικά με το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υπέβαλλε την τελική επιμέτρηση και το 
μητρώο του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενέκρινε με την υπ’ αριθμό πρωτ.  
9833/30.6.2020 απόφαση την τελική επιμέτρηση του έργου.

Η προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου έγινε την 28.08.2020, από την αρμόδια 
επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν  204/2020 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Βεροίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008 η προσωρινή & οριστική 
παραλαβή του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την 
Οικονομική Επιτροπή (Προϊσταμένη Αρχή).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ



Με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η 
Οικονομική Επιτροπή: "ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, 
μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των 
περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας 
ανάθεση."

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η 
Οικονομική Επιτροπή: "η) 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 & οριστικής παραλαβής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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