
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
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Βέροια, 14/04/2020 

Αρ. πρωτ. ΔΥ/Ε/415 

Διεύθυνση : 

Πληροφορίες : 
Τηλ. Επικοινωνίας: 

Τηλεομοιοτυπία : 

Μητροπόλεως 55 

Γκαράνη Βούλα 
2331350637 

2331350590 

Προς : Δημοτικό Συμβούλιο 

 
 
Θέμα: «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας 
«Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το διάστημα 
Φεβρουάριος (από 01/02/2020 έως 29/02/2020)» 

 
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 «Υπηρεσίες 

αποτέφρωσης νεκρών ζώων», συνολικού ποσού 4.991,00 €με ΦΠΑ 

24%.  

Η παραλαβή της υπηρεσίας για το διάστημα Φεβρουάριος (από 01/02/2020 

έως 29/02/2020), έγινε από την αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 

αρ. 54/2020 (ΑΔΑ : ΨΑΝΚΩ9Ο-ΣΝΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 

οποία συνέταξε το από 09/04/2020 πρωτόκολλο παραλαβής. 



Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

α) του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

β) το από 09/04/2020 πρωτόκολλο παραλαβής της υπηρεσίας για το διάστημα 

Φεβρουάριος (από 01/02/2020 έως 29/02/2020), 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη 

του πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης 

νεκρών ζώων», για το διάστημα Φεβρουάριος (από 01/02/2020 έως 

29/02/2020). 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας 

 
 
 

Παπαδόπουλος Βασίλειος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
(Ε2) 
 
CPV : 42350000-4 
Κ.Α.: 20.6277.001 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,  

για το διάστημα Φεβρουάριος (από 01/02/2020 έως 29/02/2020) 
 

Σήμερα την 09-04-2020 συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 

54/2020 (ΑΔΑ : ΨΑΝΚΩ9Ο-ΣΝΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας 

για να προβεί στην παραλαβή του αντικείμενου της υπηρεσίας «Υπηρεσίες 

αποτέφρωσης νεκρών ζώων», που ανατέθηκε στην ανάδοχο εταιρία «ΜΠΕΛΛΑΣ 

ΚΡΕΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στο Ταγαροχώρι, Βέροιας, ΑΦΜ: 094330664, Δ.Ο.Υ. 

Βέροιας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Μπέλλα Ιωάννη, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στη Μελέτη του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακυκλώσιμων Υλικών. Στη 

συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

 

1) Ναβροζίδης Ευστάθιος, Δημοτικός Υπάλληλος Πρόεδρος της Επιτροπής (τακτικό μέλος) 

2) Σκράπας Κωνσταντίνος, Δημοτικός Υπάλληλος, μέλος της επιτροπής (τακτικό μέλος) 

3) Κουτσούκης Νικόλαος, Δημοτικός Υπάλληλος, μέλος της επιτροπής (τακτικό μέλος) 

 

 

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 18/10/2016 (ΑΔΑΜ : 16SYMV005255998) σύμβαση ανάθεσης της υπηρεσίας  

4. Την με αρ. 264/2020 (ΑΔΑ: ΩΦ4ΟΩ9Ο-ΥΩΒ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης 

5. Τον έλεγχο που διενέργησε για την εκτέλεση των υπηρεσιών που αναφέρονται το με 

αρ. 01ΤΠΓ 000809/09-03-2020 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου. 
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6. Το ΔΥ/Ε/……./09-04-2020 ημερολόγιο Εργασιών – Βεβαίωση του Τμήματος 

Καθαριότητας & Ανακυκλώσιμων Υλικών. 

 

Παρέλαβε το αντικείμενο της σύμβασης υπηρεσίας για το διάστημα Φεβρουάριος (από 

01/02/2020 έως 29/02/2020), «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων», αξίας 

18,60 € (με Φ.Π.Α.) από την ανάδοχο εταιρία «ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΡΕΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», όπως 

αυτό ορίζεται στη Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή. 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
1)  Ναβροζίδης Ευστάθιος  

 
2)  Σκράπας Κων/νος  

 
3)  Κουτσούκης Νικόλαος  

 

 

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ  
το γνήσιο των υπογραφών των μελών της παραπάνω επιτροπής: 

 

Βέροια, ……-……..-2020 

 

Μ.Ε.Δ.  

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  

Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας  

 

 

Μαυροματίδου Βίλμα 

 

 

Ε. Δ. 

1. Φάκελος Υπηρεσίας 

 


