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Βέροια 14-5-2019
Αριθμ. πρωτ.: ΔΥ

Ταχ. Δ/νση : Βικέλλα 4,Βέροια, 59132
Πληροφορίες: Π. Παυλοπούλου

Τηλέφωνο : 2331350566 ΠΡΟΣ: την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ : Εκπροσώπηση ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης.
ΣΧΕΤ.: Η από ΑΓ137/27-03-2019 αγωγή του κ. Κατσουγιαννόπουλου Γεώργιου κατά του Δήμου

Βέροιας.

Σας γνωρίζουμε ότι με την παραπάνω σχετική αγωγή, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Θεσ/νίκης ζητείται η καταβολή του χρηματικού ποσού 9.326,66€ που αφορά τις εργασίες
« Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακεδονίδος»

Συγκεκριμένα: α) με την υπ’ αριθμ. 2977/20986/01-08-2018 απόφαση του Δημάρχου ανατέθηκε η
απ΄ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα της αρ. 80/2018 μελέτης την
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Βέροιας. γ) Στις 2-08-2018 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτ
21117/2-08-2019 σύμβαση ( αριθμός ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV003517671) που ανερχόταν στο ποσό των
9.326,66 € (με ΦΠΑ) , δ) Στις 24-10-20108 συντάχθηκε και υπογράφηκε το πρωτόκολλο της
οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή του Δ. Βέροιας και εγκρίθηκε με
την υπ΄αρ. 866/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Βέροιας.

Οι προβλεπόμενες εργασίες εκτελέστηκαν εκδόθηκε το υπ΄αρ. 32/14-11-2018 τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών ποσού 9.326,66€, το οποίο δεν εξοφλήθηκε προς τον εργολάβο λόγω έκδοσης
της72/2018 πράξης επιτρόπου.

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου απέστειλε στην Επίτροπο όλα τα σχετικά για την
έγκριση πληρωμής του εντάλματος (αρ. 481/2018 ) που αφορούσε υπ΄αρ. 32/14-11-2018
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ποσού 9.326,66€.

Η επίτροπος εξέδωσε το υπ’ αριθμόν 379/20148 φύλλο ελέγχου εντάλματος, για το οποίο
απαντήσαμε προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με το αρ. ΔΥ/13-12-2018 έγγραφο μας
και αυτή με τη σειρά της διαβίβασε όλα τα σχετικά προς την Υπηρεσία Επιτρόπου.

Με την αρ. 72/2018 πράξη που εξέδωσε η Υπηρεσία Επιτρόπου αποφασίζει για μη
εκκαθάριση της εντελλόμενης δαπάνης

Με βάση τα παραπάνω η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι οι εργασίες, σύμφωνα με
την σύμβαση που υπογράφηκε, εκτελέστηκαν και παρελήφθησαν και επομένως θα πρέπει να
πληρωθούν στον κ. Κατσουγιαννόπουλο Γεώργιο.

Προκειμένου για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από
την αγωγή που κατέθεσε ο κ. Κατσουγιαννόπουλος Γεώργιος κατά του Δήμου Βέροιας, καλείται η
Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για την καταβολή του ποσού των 9.326,66 € που αφορούν
τις εργασίες « Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακεδονίδος» και να εξουσιοδοτήσει τον

………………………………………… να παραστεί ενώπιον της εισηγήτριας του Διοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης (γ΄ ΟΥΣΙΑΣ) κ. Γρηγοροπούλου Ιωάννα Τ. Εφέτη Δ.Δ κατά την συζήτηση
της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης, καθώς και να υπογράφει κάθε σχετικό συμφωνητικό
και πρακτικό.

Συνημμένα :

1. Η αριθμ. 2977/20986/01-08-2018 απόφαση του Δημάρχου.

2. Η αριθ. 21117/2-08-2019 σύμβαση της υπηρεσίας.

3. Η σύμβασης με τον αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV003517671

4. Η υπ’ αριθμόν 866/2018 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας περί οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας.

5. Το υπ’ αριθμόν 406/2018 φύλλο ελέγχου ενταλμάτων.



6. Τα αρ. ΔΥ/13-12-2018 έγγραφό μας.

7. Η αρ.72/2018 πράξη Υπηρεσίας Επιτρόπου.

8. Η αρ. Γ137/27-03-2019 αγωγή του κ. Κατσουγιαννόπουλου Γεώργιου κατά του Δήμου Βέροιας.

9. Η με αρ. ΠΟΕ153/1-04-2019 πράξη του τμήματος Γ΄ΟΥΣΙΑΣ του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης

Μ.Ε.Δ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


