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ΘΕΜΑ : Εκπροσώπηση ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Θες/νίκης. 

ΣΧΕΤ.: Η από 24-12-2017 αγωγή του κ. Παύλου Μ. Τουτουντζίδη 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 συντηρήσεων του 2016 

στις παιδικές χαρές του Δήμου Βέροιας. Συγκεκριμένα οι συμβάσεις για τις υπηρεσίες «Συντήρηση 

πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος» αξίας 14.880 € 

(αριθμός ΚΗΜΔΗΣ 16SYMV005654902 2016-12-29) και «Συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. 

Βεροίας» αξίας 13.850,80 € (αριθμός ΚΗΜΔΗΣ 16SYMV005654801 2016-12-29) υπογράφησαν μεταξύ 

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

Τουτουντζίδη Μ. Παύλου στις 29-12-2016. 

Οι προβλεπόμενες εργασίες από τις  μελέτες εκτελέστησαν, εκδόθηκαν τα σχετικά τιμολόγια 

από τον εργολάβο και η  αρμόδια επιτροπή παραλαβής έλεγξε και παρέλαβε τις υπηρεσίες. Στην 

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

πληρωμής των ενταλμάτων. 

Η επίτροπος εξέδωσε στην σειρά τα αρ. 139, 227 και 254 του 2017 φύλλα ελέγχου 

ενταλμάτων, για τα οποία απαντήσαμε προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με τα αρ. 670/25-

7-2017,  832/20-9-2017 και 950/23-10-2018 έγγραφα μας και αυτή με τη σειρά της διαβίβασε  όλα τα 

σχετικά προς την Υπηρεσία Επιτρόπου. Με την αρ. 56/2017 πράξη που εξέδωσε η Υπηρεσία 

Επιτρόπου αποφασίζει  για μη εκκαθάριση των εντελλομένων δαπανών.  

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  

πληρωθεί  η δαπάνη στον παρέχοντα τις υπηρεσίες  κ. Τουτουντζίδη Μ. Παύλο.  

Προκειμένου για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από 

την αγωγή που κατέθεσε ο κ. Τουτουντζίδης Μ. Παύλος κατά του Δήμου Βέροιας, καλείται η 

Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει για την καταβολή του ποσού των 28.730,80 € και να 

εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας -Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος -Πολιτικής 

Προστασίας να παραστεί ενώπιον της εισηγήτριας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ( Γ΄ 

ΟΥΣΙΑΣ ) κ. Χηνιάδου Χαραλαμπούλα κατά την συζήτηση της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής 

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

 
Συνημμένα : 

1. Σύμβαση «Συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος» 

2. Το πρώτο φύλλο της σύμβασης με τον αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 16SYMV005654902 2016-12-29 

3. Σύμβαση «Συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Βεροίας» 

4. Το πρώτο φύλλο της σύμβασης με τον αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 16SYMV005654801 2016-12-29 

5. Βεβαίωση παραλαβής υπηρεσίας «Συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, 

Μακεδονίδος» 

6. Βεβαίωση παραλαβής υπηρεσίας «Συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Βεροίας» 

7. Τα αρ. 139, 227 και 254 του 2017 φύλλα ελέγχου ενταλμάτων. 

8. Τα αρ. 670/25-7-2017,  832/20-9-2017 και 950/23-10-2018 έγγραφα μας. 

9. Η αρ. 56/2017 πράξη Υπηρεσίας Επιτρόπου. 

10. Η από 24-12-2017 αγωγή του κ.Παύλου Μ. Τουτουντζίδη κατά του Δήμου Βέροιας 

11. Η με αρ. ΠΟΕ169/4-4-2018 πράξη του τμήματος Γ΄ΟΥΣΙΑΣ του Διοικητικού Εφετείου Θες/νίκης 

 

Μ.Ε.Δ 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Καθαριότητας -Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος - 

Πολιτικής Προστασίας 

 

 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 


