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Βέροια 17-05-2019
Αριθμ. πρωτ.: ΔΥ/Ε/506

Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 55, Βέροια, 59132
Πληροφορίες: Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης
Τηλέφωνο : 2331350587 ΠΡΟΣ: την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δ/κό Εφετείο Θεσσαλονίκης,
κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από αγωγή κ.
Τουτουντζίδη Μιχ. Παύλου (αρ. αγωγής 107/13-3-2019)

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. 107 από 13/03/2019 αγωγή του κ. Τουτουντζίδη Παύλου του Μιχαήλ 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:

Α «Βελτίωση πάρκων-παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας» έτους 2018, αξίας 24.800,00 € (με
ΦΠΑ 24%)(αριθμός ΚΗΜΔΗΣ 17SYMV002510437 2018-09-21) υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου
Βέροιας (με εκπρόσωπο τον Αντιδήμαρχο Παπαδόπουλο Βασίλειο ) και του κ. Τουτουντζίδη Μιχ.
Παύλου στις 17/09/2018 και

Β «Βελτίωση πάρκων-παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά,
Μακεδονίδος» έτους 2018, αξίας 24.800,00 € (με ΦΠΑ 24%)(αριθμός ΚΗΜΔΗΣ
18SYMV003720449 2018-09-21) υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Βέροιας (με εκπρόσωπο τον
Αντιδήμαρχο Παπαδόπουλο Βασίλειο ) και του κ. Τουτουντζίδη Μιχ. Παύλου στις 17/09/2018.

Για τη μεν Α σύμβαση:
Για τις προβλεπόμενες από την μελέτη εργασίες που εκτελέστηκαν , εκδόθηκε το σχετικό

τιμολόγιο υπ αριθμ. 42/23-10-2018 από τον εργολάβο και η αρμόδια επιτροπή παραλαβής
έλεγξε και παρέλαβε την προμήθεια. Στην συνέχεια η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου απέστειλε
στην Επίτροπο όλα τα σχετικά για την έγκριση πληρωμής του 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 Μιχ. Παύλου.

Για τη δε Β σύμβαση:
Τα προβλεπόμενα είδη από τη μελέτη παραδόθηκαν , εκδόθηκε το σχετικό τιμολόγιο υπ

αριθμ.43/23-10-2018 από τον εργολάβο και η αρμόδια επιτροπή παραλαβής έλεγξε και
παρέλαβε την προμήθεια. Στην συνέχεια η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου απέστειλε στην
Επίτροπο όλα τα σχετικά για την έγκριση πληρωμής του 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 Μιχ. Παύλου.



Η επίτροπος εξέδωσε την 78/2018 Πράξη επιστροφής Χρηματικού Εντάλματος υπ’ αριθμ.
506/2018 και το 422 /2018 φύλλο ελέγχου εντάλματος για μη εκκαθάριση των εντελλομένων
δαπανών.

Με βάση τα παραπάνω η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι οι εργασίες, σύμφωνα με
τις συμβάσεις που υπογράφηκαν, εκτελέσθηκαν και παρελήφθησαν και επομένως θα πρέπει να
πληρωθεί η δαπάνη στον παρέχοντα τις υπηρεσίες κ. Τουτουντζίδη Παύλου του Μιχαήλ.

Προκειμένου για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς
από την αγωγή, που κατέθεσε ο κ. Τουτουντζίδης Παύλος του Μιχαήλ κατά του Δήμου Βέροιας,
καλείται η Οικονομική επιτροπή να εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας -
Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος -Πολιτικής Προστασίας (κ. Παπαδόπουλο Βασίλειο) να παραστεί
ενώπιον της εισηγήτριας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης( Γ΄ ΟΥΣΙΑΣ ) κας.
Σταυροπούλου Ελένης Εφέτη Δ.Δ, κατά τη συζήτηση της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής
επίλυσης, καθώς και να υπογράψει κάθε σχετικό συμφωνητικό και πρακτικό.

Συνημμένα για την Α’ Υπηρεσία :

1. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 24527/13.09.2018 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της

υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Βελτίωση πάρκων και των παιδικών χαρών της Δημοτικής Ενότητας Βεροίας του Δήμου
Βεροίας Τεχνικού Προγράμματος 2018».

2. Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 24562/13.09.2018 οικονομική προσφορά του Τουτουντζιδη Παύλου του Μιχαήλ.

3. Την υπ’ αριθμόν 3610 και με αριθμό πρωτοκόλλου 24680/14.09.2018 απόφαση απευθείας ανάθεσης του Τμήματος

Πρασίνου – Δασών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βεροίας

4. Την η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 24779/14.09.2018 ανακοίνωση – πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης

παροχής υπηρεσιών

5. Την από 17.09.2018 και με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV0037212422018-09-21 δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών

6. Το με ημερομηνία 20.10.2018 Ημερολόγιο Εργασιών του Τμήματος Πρασίνου – Δασών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,

Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βεροίας

7. Το υπ’ αριθμόν 42/23.10.2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

8. Το από 24.10.2018 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας του Τμήματος Πρασίνου – Δασών της Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βεροίας

9. Την αριθμόν 870/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βεροίας

Συνημμένα για την Β’ Υπηρεσία:

10. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 24536/13.09.2018 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της

υπηρεσίας υπό τον τίτλο «Βελτίωση πάρκων και των παιδικών χαρών της Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου, Βεργίνας,
Δοβρά και Μακεδονίδος του Δήμου Βεροίας Τεχνικού Προγράμματος 2018»

11. Την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 24563/13.09.2018 οικονομική προσφορά του Παύλου Τουτουντζίδη του Μιχαήλ

12. Την υπ’ αριθμόν 3611 και με αριθμό πρωτοκόλλου 24681/14.09.2018 απόφαση απευθείας ανάθεσης του Τμήματος

Πρασίνου – Δασών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βεροίας.

13. Την η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 24780/14.09.2018 ανακοίνωση – πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης

παροχής υπηρεσιών

14. Την από 17.09.2018 και με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV003720449 2018-09-21 δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών

15. Το με ημερομηνία 21.10.2018 Ημερολόγιο Εργασιών του Τμήματος Πρασίνου – Δασών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,

Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βεροίας

16. Το υπ’ αριθμόν 43/23.10.2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

17. Το από 23.10.2018 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας του Τμήματος Πρασίνου – Δασών της Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βεροίας

18. Την αριθμόν 871/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βεροίας

Μ.Ε.Δ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καθαριότητας -Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος -
Πολιτικής Προστασίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ




