
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 

Βέροια, 17/05/2018 
Αρ. πρωτ. ΔΥ/Ε/537 

 

Διεύθυνση : 
Πληροφορίες : 

Τηλ. Επικοινωνίας: 

Τηλεομοιοτυπία : 

Μητροπόλεως 55 
Γκαράνη Βούλα 

2331350615 

2331350590 

Προς :  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Θέμα : «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α.», 
για το μήνα Απρίλιο 2018» 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 του ν. 4412/2016 
προβλέπεται ότι : «το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεστεί αυτοδίκαια». 
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) : «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα 
θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου 
στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το 
δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». Επομένως, το Δημοτικό 
Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, έχει γενική 
αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του 
οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην 
αρμοδιότητα των λοιπόν οργάνων του Δήμου. 
Ο Δήμος προέβη στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α.», συνολικού 
ποσού 18.748,80 € με Φ.Π.Α. 24%.  
Η παραλαβή της υπηρεσίας για το μήνα Απρίλιο 2018, έγινε από την αρμόδια 
επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 63/2018 (ΑΔΑ : 62ΒΔΩ9Ο-ΔΟΜ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η επιτροπή συνέταξε το από 17/05/2018 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσίας 
για το μήνα Απρίλιο 2018. 
 
 
 



Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  
Α) του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), 
Β) το από 17/05/2018 πρωτόκολλο παραλαβής της εν λόγω υπηρεσίας. 
 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του 
πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α.» για το μήνα Απρίλο 2018. 
 

 
Ο Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας  
 
 
 

Παπαδόπουλος Βασίλειος 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 

 

 
CPV : 90512000-9  
K.A. : 20.6412.003 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για το μήνα Απρίλιο 2018 

(άρθρο 219, Ν. 4412/16) 
 

Σήμερα την 17/05/2018 συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 63/2018 

(ΑΔΑ : 62ΒΔΩ9Ο-ΔΟΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας για 

να προβεί στην παραλαβή της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α.» που ανατέθηκε στην ανάδοχο εταιρεία 

«ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, Θερμαϊκού 56, 

Τ.Κ. 56430, με ΑΦΜ 094413212, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και η οποία 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Δημήτριο Διονυσόπουλο, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην μελέτη του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακυκλώσιμων Υλικών. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι :  

1. Γκαράνη Σταυρούλα, Δημοτική Υπάλληλος, Πρόεδρος της επιτροπής (τακτικό 

μέλος) 

2. Κουτσούκης Νικόλαος, Δημοτικός Υπάλληλος, μέλος της επιτροπής (τακτικό 

μέλος) 

3. Πασχαλίδου Μαριάννα, Δημοτική Υπάλληλος, μέλος της επιτροπής (τακτικό 

μέλος) 

4. Διονυσόπουλος Δημήτριος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΔΙΟΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ανάδοχος 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :  

 

1. Τους όρους της μελέτης.  

2. Το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α’). 

3. Την από 24/02/2017 (ΑΔΑΜ : 17SYMV005845797) σύμβαση ανάθεσης 

της υπηρεσίας. 

4. Την με α/α 189/2018 (ΑΔΑ: Ω2ΥΨΩ9Ο-ΝΥΛ) Απόφαση Έγκρισης 

Δέσμευσης Πίστωσης. 



5. Την από 02/01/2018 (ΑΔΑΜ : 18SYMV002517051) παράταση σύμβασης 

για την εν λόγω υπηρεσία. 

6. Τον έλεγχο που διενέργησε για την εκτέλεση των υπηρεσιών που 

αναφέρονται στο με αρ. 347/30-4-2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

του αναδόχου. 

7. Το ΔΥ/Ε/534/17-05-2018 ημερολόγιο Εργασιών – Βεβαίωση του 

Τμήματος Καθαριότητας & Ανακυκλώσιμων Υλικών.  

 

Παρέλαβε το αντικείμενο της σύμβασης για τον μήνα Απρίλιο 2018 για την 

υπηρεσία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ 

Χ.Υ.Τ.Α.», αξίας 503,59 € (με Φ.Π.Α. 24%) που εκτελέστηκε από τον 

ανάδοχο «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». 

 

Το παρόν να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 
1. Γκαράνη Σταυρούλα 

 
 

2. Κουτσούκης Νικόλαος  
 
 

3. Πασχαλίδου Μαριάννα 
 

 
 

 

 
Βεβαιώνεται το γνήσιο των υπογραφών των μελών της παραπάνω επιτροπής. 

 
ΒΕΡΟΙΑ, …../……./2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 
Ε.Δ. 

1. Φάκελος Υπηρεσίας 

 
 


