
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα: Τεχνικό Συντήρησης Έργων
Ταχ. Δ/νση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.:   59100, Βέροια
Πληροφορίες: E. Γκαβανάς
Τηλ : 2331350588
e-mail: gavanas@veria.gr

                         

                 Βέροια, 23-12-2020
          Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Προς :

         
           
                 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας 
τάφρου Α5 περιοχή Κουλούρας».

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 τα 
προηγούμενα έτη ήταν ενταγμένο το έργο «Αποκατάσταση γέφυρας τάφρου Α5 περιοχή 
Κουλούρας» Α.Μ.: 98/2018 που εκτελέστηκε με εργολαβία της οποίας ανάδοχος ήταν ο 
Αγαθαγγελίδης Πέτρος, με τελική δαπάνη 14.397,08 € με ΦΠΑ.

Σχετικά με το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υπέβαλλε την τελική επιμέτρηση και το μητρώο του 
έργου σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θεώρησε στις 16-08-2019 την 
τελική επιμέτρηση του έργου και με το από 16-07-2018 έγγραφό της βεβαίωσε την περάτωση 
των εργασιών του έργου. 

Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε την 25.09.2019, από την αρμόδια επιτροπή, που 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ.  602/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Ο.Ε. με την 
193/4.10.2019 απόφαση της ενέκρινε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν. 4412/2016 η οριστική παραλαβή 
του έργου ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή.

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 
οριστικής παραλαβής.
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