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ΘΕΜΑ : Εκπροσώπηση ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης. 

ΣΧΕΤ.: Η από 11-10-2018 αγωγή του κ.Τουτουντζίδη Πέτρου του Παύλου κατά του Δήμου Βέροιας.  

 

Σας γνωρίζουμε ότι με την παραπάνω σχετική  αγωγή, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Θεσ/νίκης ζητείται η καταβολή του χρηματικού ποσού, που αφορά εργασίες αντιμετώπισης 

εκτάκτων και επικινδύνων φθορών στα όργανα των παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας και 

συγκεκριμένα την απομάκρυνση των οργάνων μετά την αποξήλωση τους από 36 (τριάντα έξι)  

παιδικές χαρές του Δήμου Βέροιας. Η σχετική σύμβαση για την υπηρεσία «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

και επικινδύνων φθορών παιδικών χαρών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων» έτους 2017, αξίας 

14.991,60 € (με ΦΠΑ 24%)(αριθμός ΚΗΜΔΗΣ 17SYMV002431189 2017-12-15) υπογράφηκε  μεταξύ 

του Δήμου Βέροιας (με εκπρόσωπο τον Αντιδήμαρχο Παπαδόπουλο Βασίλειο ) και του 

κ.Τουτουντζίδη Πέτρου του Παύλου στις 15-12-2017. 

Οι προβλεπόμενες εργασίες από τη  μελέτη εκτελέσθηκαν, εκδόθηκε το σχετικό τιμολόγιο από 

τον εργολάβο και η  αρμόδια επιτροπή παραλαβής έλεγξε και παρέλαβε την υπηρεσία. Στην 

συνέχεια η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου απέστειλε στην Επίτροπο όλα τα σχετικά για την έγκριση 

πληρωμής του εντάλματος. 

Η επίτροπος εξέδωσε το υπ’αρ.116/2018 φύλλο ελέγχου εντάλματος, για το οποίο 

απαντήσαμε προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ’αρ.πρωτ.ΔΥ/Ε/408/26-4-

2018 έγγραφό μας και αυτή με τη σειρά της διαβίβασε με το υπ’αρ.πρωτ.11888/27-4-18/3-5-18 

έγγραφό της όλα τα σχετικά προς την Υπηρεσία Επιτρόπου. Με το υπ’αρ.132/2018 φύλλο ελέγχου 

εντάλματος, που εξέδωσε η επίτροπος, αφού λήφθηκε υπόψη το παραπάνω σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επισημαίνεται η μη συμμόρφωση του Δήμου Βέροιας με την παρατήρηση 

αρ.1 του υπ’αρ.116/2018 φύλλου ελέγχου εντάλματος.  

Με βάση τα παραπάνω η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι οι εργασίες, σύμφωνα με την 

σύμβαση που υπογράφηκε, εκτελέσθηκαν και παρελήφθησαν και επομένως θα πρέπει να  

πληρωθεί  η δαπάνη στον παρέχοντα τις υπηρεσίες  κ. Τουτουντζίδη Πέτρο του Παύλου.  

Προκειμένου για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από 

την αγωγή, που κατέθεσε ο κ.Τουτουντζίδης Πέτρος του Παύλου κατά του Δήμου Βέροιας, καλείται η 

Οικονομική επιτροπή να εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας -Ανακύκλωσης - 

Περιβάλλοντος -Πολιτικής Προστασίας να παραστεί ενώπιον του εισηγητή του Διοικητικού Εφετείου 

Θεσσαλονίκης( Ζ΄ ΟΥΣΙΑΣ ) κ.Χασιάκου Αναστασίου, κατά τη συζήτηση της ενδοδικαστικής 

συμβιβαστικής επίλυσης, καθώς και να υπογράφει κάθε σχετικό συμφωνητικό και πρακτικό.  

 
 

 

 

Συνημμένα : 

1. Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων φθορών παιδικών χαρών Τοπικών και 

Δημοτικών Κοινοτήτων» έτους 2017. 

2.  Σύμβαση υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων φθορών παιδικών χαρών Τοπικών και Δημοτικών 

Κοινοτήτων» έτους 2017. 

3. Το πρώτο φύλλο της σύμβασης με τον αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17SYMV002431189 2017-12-15. 

4. Το υπ’αρ.8/15-3-2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.  

5. Το από 15-3-2018 ημερολόγιο εργασιών υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων φθορών παιδικών χαρών 

Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων».  

6. Το από 15-3-2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων φθορών 

παιδικών χαρών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων». 



7. Η υπ’αρ.199/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας 

«Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων φθορών παιδικών χαρών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων». 

8. Τα  υπ’αρ.116/2018, 132/2018 φύλλα ελέγχου ενταλμάτων της Επιτρόπου.  

9. Το  υπ’αρ.πρωτ. ΔΥ/Ε/408/26-4-2018 έγγραφό μας. 

10.  Το υπ’αρ.πρωτ.11888/27-4-18/3-5-18 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών                    

11. Η από 11-10-2018  αγωγή του κ. Τουτουντζίδη Πέτρου του Παύλου  κατά του Δήμου Βέροιας. 

                    12.  Η με αρ. ΠΟΕ400/24-10-2018 πράξη του τμήματος Ζ΄ΟΥΣΙΑΣ του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης. 

 

 

 

Μ.Ε.Δ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Καθαριότητας -Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος - 

Πολιτικής Προστασίας 
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