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                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                  13 Ιανουαρίου 2021 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ         Αρ. Πρωτ.: 3 

 

 

Θέμα: Ορισμός Μέλους Επιτροπής για τη διοικητική παραλαβή των έργων που εκτελούνται με 

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγιάς και της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    3/2021 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του 

Ν.4555/2018 (Α’133).Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016 «Διοικητική παραλαβή για χρήση», όπου 

ορίζεται:  

«1. 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. 

2. Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της διευθύνουσας 

υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης εφόσον αυτή έχει 

καθοριστεί και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον 

φορέα κατασκευής του συμπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν 

ο εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και δεν παραστούν ή αρνηθούν 

την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, με σχετική μνεία κατά 

περίπτωση και αυτό κοινοποιείται αρμόδια. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή 

των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των 

εργασιών. ……..5. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου» 

3) Τις Προγραμματικές Συμβάσεις για την υλοποίηση έργων που συνάπτονται μεταξύ της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (φορέας υλοποίησης και χρηματοδότησης της πράξης) και του Δήμου 

Αγιάς (κύριος των έργων), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Ορίζουμε ως μέλος της Επιτροπής για τη διοικητική παραλαβή των έργων, τα οποία υλοποιούνται με  

σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας (φορέας υλοποίησης και 
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χρηματοδότησης της πράξης) και του Δήμου Αγιάς (κύριος του έργου), τον Αντιδήμαρχο κ. Πέτρο 

Μπαρμπέρη, με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο Ντάγκα.  

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                  Αντώνης Ν. Γκουντάρας   
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