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ΠΡΟΣ : Δημοτικό Συμβούλιο 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
    Θέμα: Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία 
ταφής, εκταφής, κλπ στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας»  

 
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 απόφασή 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 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 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 
λοιπών οργάνων του Δήμου.  

Ο Δήμος  προέβη στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής, κλπ 
στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας», συνολικού ποσού 24.659,63 €. Η παραλαβή τμήματος της 
παραπάνω υπηρεσίας, που αφορά στην εκκαθάριση, διάνοιξη και επίχωση εξήντα (60) ορυγμάτων 
(τάφων) έγινε από την αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αρ. 63/2018 (ΑΔΑ: 62ΒΔΩ9Ο-
ΔΟΜ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία συνέταξε το από 11/4/2018 1ο πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής. 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
             α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016). 

 β) το από 11/4/2018 1ο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που αφορά το με αριθμ. 01 /11-4-
2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, αξίας 4.456,56 € (με τον ΦΠΑ). 
 

Καλείται το  Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη του 1ου πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής, κλπ στα Δημοτικά Κοιμητήρια 
Βέροιας». 
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