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    ΚΟΙΝ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
ΘΕΜΑ:  Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς στην υπόθεση αγωγής Κόνιαλη Ιωάννας. 
 
ΣΧΕΤ: Η με αριθ. ΠΟΕ852/12-12-2017 Πράξη της Προέδρου του Α’ ΟΥΣΙΑΣ Τμήματος του Διοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης . 
 

Στις 19 Φεβρουαρίου 2015 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση μεταξύ της μελετήτριας, κ. 
Κόνιαλη Ιωάννας  και του Δημάρχου Βέροιας, σύμφωνα με την οποία η μελέτη θα εκπονηθεί σε 1 
φάση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ94Α/2014),και ο χρόνος παράδοσης της 
είναι 60 ημέρες.  

Σκοπός της μελέτης είναι η διευθέτηση και ο καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων ώστε να 
καταστεί εφικτή η πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 15 και 7 
της πόλης Βέροιας.  

Με την  αριθ. 1198/2015 αίτηση η κ. Κόνιαλη υπέβαλε στην Υπηρεσία μας  ολοκληρωμένο 
φάκελο  ο οποίος περιλαμβάνει υδρολογική- υδραυλική μελέτη που αφορά το υφιστάμενο ρέμα στην 
Π.Ε. 25 και καθορισμό της οριογραμμής του δεδομένου ότι πρόκειται για ρέμα με ανοικτή κοίτη που 
χρήζει προστασίας, η οποία παρελήφθη με την αριθ. 622/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας . Εν συνεχεία με το με αριθ. πρωτ. 1787/2015 έγγραφο της , υπέβαλε τον 1ο λογαριασμό της 
μελέτης ο οποίος ελέγχθηκε από την επιβλέπουσα μηχανικό κ. Σιανοπούλου Δήμητρα  και θεωρήθηκε 
από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για ποσό 5996,50€.  Με το αριθ. 929/28-3-17 έγγραφο υπέβαλε τον 2ο 
λογαριασμό της μελέτης ο οποίος ομοίως ελέγχθηκε και εγκρίθηκε για ποσό 2399,40€. Και για τους 
δύο λογαριασμούς η  μελετήτρια εξέδωσε αντίστοιχα τα αριθ. 10/12-10-2016 και 12/9-7-2017 τιμολόγια 
παροχής υπηρεσιών τα οποία υποβλήθηκαν μαζί με όλα τα συνημμένα σε αυτούς δικαιολογητικά  
στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.    

Σύμφωνα με το Ν. 4013/2014 (ΦΕΚ 204A/2011) και την ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 
3400Β/2012),  για τους Ο.Τ.Α. , πρέπει να καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. )τα Πρωτογενή Αιτήματα, ήτοι όλα τα αιτήματα των υπηρεσιών 
των Φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995, με τα οποία 
ζητείται η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών ή η εκτέλεση δημοσίων έργων για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων από τις 2-5-2013.  

Επειδή εκ παραδρομής  το υπογεγραμμένο  στις 19-2-2015 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης 
της μελέτης δεν αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  δεν υπάρχει δυνατότητα ενταλματοποίησης από την 
Οικονομική Υπηρεσία και συνεπώς δεν είναι δυνατή η πληρωμή. 
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 Με την με αριθ. ΑΓ534/4-10-2017 κατάθεση, υποβλήθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης 
από την κ. Κόνιαλη Ιωάννα αγωγή  για άρνηση του Ο.Τ.Α. να εξοφλήσει , κατ’ άρθρο 30 ν. 3316/2005, 
δύο θεωρημένους και εγκεκριμένους λογαριασμούς μελετών, συνολικού ύψους 7.995€, μετά 
αναλογούντος Φ.Π.Α., που αφορούν στην εκπόνηση της μελέτης «Υδραυλική μελέτη σε τμήματα των 
Π.Ε. 25 και 15», προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή πορεία της μελέτης «Κτηματογράφηση, 
Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα 
των Π.Ε. 15 και 7 της πόλης Βέροιας του Δήμου Βέροιας», η οποία ανατέθηκε στην ενάγουσα, 
αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, δυνάμει του από 19.2.2015 ιδιωτικού συμφωνητικού, που υπεγράφη 
στη Βέροια μεταξύ της ενάγουσας και του Δήμου Βέροιας. 
 Mε το από 14-5-2018  συνημμένο έγγραφο του, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου γνωμοδότησε 
ότι  σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 4446/2016, υπάρχει δυνατότητα για εξωδικαστική επίλυση 
της διαφοράς, εφόσον κρίνεται ότι είναι προς συμφέρον του Δήμου.    
 Προκειμένου για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από 
αγωγή της Κόνιαλη Ιωάννας κατά του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας ,καλείται η Οικονομική Επιτροπή να 
να εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήμαρχο Υπηρεσίας Δόμησης- Περιουσίας, Προγραμματισμού και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αριστομένη Λαζαρίδη να παραστεί ενώπιον της εισηγήτριας του 
Διοικητικού Εφετείου Θες/νίκης (Α’ ΟΥΣΙΑΣ) κ. Τσάφαρη- Δημητριάδου Ιωάννας κατά την συζήτηση της 
ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης για την καταβολή του ποσού των 7995€  . 
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