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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΗ 
                                     .    

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΔΗΜΟ 

κλπ   …….   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ  ……. 

Δ/ΝΗ  …… 

ΣΜΗΜΑ  ….. 

  

 

 

       ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ  ΟΡΙΣΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
(Αφορά έργο ΕΣΠΑ) 
  Σσλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηώλ  από ηελ αλάδνρν  ……………… γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: 

      «…………………………………………………………….»,  
Ππ/ζμού ……………… € (με ΦΠΑ),    χπήζη: 200..           
Χπημαηοδόηηζη από πηζηώζεηο ηνπ Π.Γ.Δ (θσδ. …………………) κε 

ζπγρξεκαηνδόηεζε από Δ.Σ.Π.Α ιόγσ έληαμεο ηεο πξάμεο ζην Δ.Π 
«………………………………………» (αξ.πποηεπ…., κωδικόρ ππάξηρ ………..). 
 
Οη ππνγξάθνληεο: 

1. …………………., ……………(εηδηθόηεηα)   , σο Πξόεδξνο, 
2. …………………… , ……………(εηδηθόηεηα),   σο κέινο  
3. ……………….., …………….(εηδηθόηεηα),   σο κέινο  

 
σο Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηήζεθε  κε ηελ κε αξ………………. Απόθαζε 
………….(Πξ/λε Αξρή)., 
 
      πήγακε, ζήμεπα …………………………….   επί ηόπνπ ζην έξγν γηα ηελ 
παξαιαβή ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηώλ ηνπ πξναλαθεξόκελνπ έξγνπ θαη αθνύ 
ιάβακε ππ΄ όςηλ ηα παξαθάησ :  
 

1. ηελ Ννκνζεζία Γεκνζίσλ Έξγσλ (Κ.Γ.Δ-Ν.3669/08) 
2. ηελ κε αξ. ………………… απόθαζε …………………(Πξ/λε Αξρή) κε ηελ 

νπνία έγηλε ε έγθξηζε ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (ππνέξγν 1) 
ζύκθσλα κε ηελ νπνία εθηειέζηεθε ην έξγν. 

3. ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ. 
 

4. Σελ εκπξόζεζκε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, ήηνη κέρξη ηελ ……………….., 
όπσο πξνθύπηεη θαη από ηελ  από ………………….. Βεβαίσζε Πεξαίσζεο 
απηνύ. 

 
5. ηελ από ……………….. Σειηθή επηκέηξεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζπληάρζεθε κε 

βάζε ηηο αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο θαη ηα ΠΠΑΔ από ηνλ αλάδνρν, 
ειέγρζεθε από ηνπο επηβιέπνληεο ηνπ έξγνπ …………………….. θαη  
………………….., θαη  ζεσξήζεθε αξκόδηα από ηνλ Πξνηζηάκελν ηεο 
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…………….(Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο), ……………………………(όλνκα), 
………………….(εηδηθόηεηα). 

 
6. Σελ ηειηθή δαπάλε ησλ εξγαζηώλ, όπσο θαίλεηαη ζηνλ 3ν θαη 

ηαθηνπνηεηηθό Αλαθεθαιαησηηθό Πίλαθα Δξγαζηώλ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 
αξ……………….. Απόθαζε …………………….(Πξ/λε Αξρή), θαη ε νπνία 
αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ ………………….. € κε ΦΠΑ. 

 
7. Σν από …………….. Πξσηόθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ ππόςε 

έξγνπ, κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζ’απηό θαη ηελ 
αξ.πξση………………………… Απόθαζε (ΑΓΑ:…………………) ηεο Πξ/λεο 
Αξρήο ……………………….., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε απηό. 

 
 
                                     

 

Π Ρ Ο Β Η Κ Α Μ Ε 
Παξνπζία  ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ αλαδόρνπ θ. ……………………….. Πνι/θνύ 
Μερ/θνύ, αξκνδίσο θιεζέληνο,   
 ηελ πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 75 
ηνπ Κ.Γ.Δ-Ν.3669/08. 
 
Παπαηηπήζειρ: 

1. Καηά ηνλ έιεγρν ησλ επί κέξνπο εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ, από πνηνηηθή 
άπνςε δηαπηζηώζακε όηη έρνπλ εθηειεζηεί θαιόηερλα, θαη ε όιε 
θαηαζθεπή βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε. 

2. Από ηα έγγξαθα πνπ καο  επεδείρζεζαλ,  πξνθύπηεη όηη  νη παξαηεξήζεηο 
ηεο Δπηηξνπήο Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ζπζηάζεηο 
ηεο Δπηηξνπήο Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ (Δ.Γ.ΔΛ) ηνπ Τπ.Οηθνλνκηθώλ, 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Δθζεζε Οξηζηηθώλ Απνηειεζκάησλ Διέγρνπ πνπ 
θνηλνπνηήζεθε κε ην αξ.πξση…………………………. έγγξαθν ηεο 51εο Γ/λζεο 
Πξνγξ/ζκνύ θη Διέγρσλ, έρνπλ πινπνηεζεί, ήηνη: α) ………………………. θαη 
β) ………………………………. 

3. Ο Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ, ειέγρζεθε σο πξνο ηελ 
εθαξκνγή, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξ/ηνο επηζεσξήζεσλ 
θαηά ην ρξόλν ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ (αξ.74 ηνπ 
Ν.3669/08). 

4. ηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη  ρξόλνο 
εγγύεζεο δεθαπέληε (15) κήλεο από ηελ βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ. 
Η πεξαίσζε ηνπ έξγνπ έγηλε ηελ …………………………… θαη ζπλεπώο επεηδή 
παξήιζε ν από ηνλ Νόκν ρξόλνο εγγύεζεο ηνπ έξγνπ, ε παξνύζα 
παξαιαβή είλαη ΟΡΙΣΙΚΗ. 

5. Αηηήκαηα αλαδόρνπ: ΟΤΓΔΝ. 
 
ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή παξαιακβάλεη ΟΡΙΣΙΚΑ ηηο επί κέξνπο 
εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλεη ην έξγν, όπσο απηέο θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 
ζρεηηθό Πξσηόθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο. 
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Σν παξόλ ζπληάρζεθε ζε έμη (6) αληίγξαθα, από ηα νπνία ην έλα παξαδόζεθε 
ζηνλ αλάδνρν. 
 

  

Ηκεξνκελία ……………………………. 
 

Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
 
 
 ………………………..       …………………………         ……………………… 
 
 

                                  
 

                  
 

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
 
 
 
    ………………………………………..                  ………………………………………… 

 

 

Ο ΑΝΑΓΟΧΟ 

 
 
 

…………………………… 
Δκπρόσωπος της ……………………….. 

 


