Προς την
……………………….
(Προϊσταμένη Αρχή του έργου «…………………..»)
Όχληση για διενέργεια προσωρινής παραλαβής του ως άνω έργου
Της εταιρίας με την επωνυμία …….. , που εδρεύει στον …….. , οδός ………… ,
νόμιμα εκπροσωπουμένης.
----------------------------------1) Με την από ………. σύμβαση κατασκευής έργου που συνήφθη μεταξύ της
εταιρίας μας και ………. , η εταιρία μας ανέλαβε την εκτέλεση του έργου
«…………….» , αντί εργολαβικού ανταλλάγματος ………ευρώ.
2) Στις ……….. ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (……………)
εξέδωσε την από ………………. βεβαίωση περαίωσης εργασιών του ως άνω έργου ,
με την οποία βεβαίωσε ότι οι εργασίες του εν λόγω έργου περαιώθηκαν εμπρόθεσμα
στις ……………….
3) Στις ………. , ήτοι εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 73 παρ. 2 του Ν.
3669/2008 προθεσμίας των δύο μηνών από την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης
περαίωσης του Προϊσταμένου της Δ. Υ. , η εταιρία μας συνέταξε και υπέβαλε στην
Δ.Υ. την Τελική Επιμέτρηση του ως άνω έργου.
4) Επειδή έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από το άρθρο 73 παρ. 2 του Ν.
3669/2008 προθεσμία των έξι (6) μηνών από τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου ,
χωρίς να έχει διενεργηθεί η προσωρινή παραλαβή του.
5) Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 3669/2008 , αν η παραλαβή δεν
διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής δεν εγκριθεί μέσα στην πιο
πάνω προθεσμία , η προσωρινή παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια
τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη
διενέργειά της.
Για τους λόγους αυτούς
Σας καλούμε να προβείτε στην προσωρινή παραλαβή του εν θέματι έργου , του
παρόντος εγγράφου επέχοντος θέση όχλησης (κατ’ άρθρο 73 παρ. 2 του Ν.
3669/2008) για την προσωρινή παραλαβή του έργου , άλλως αυτή θα θεωρηθεί ότι
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την υποβολή
της παρούσας.

Αθήνα , ……………..
Για την εταιρία

