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Βέροια 13-5-2019
Αριθμ. πρωτ.: ΔΥ

Ταχ. Δ/νση : Βικέλλα 4,Βέροια, 59132
Πληροφορίες: Ε. Γκαβανάς

Τηλέφωνο : 2331350588 ΠΡΟΣ: την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ : Εκπροσώπηση ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης.
ΣΧΕΤ.: Η από 26-03-2019 αγωγή της κ. Πέτκου Χρυσούλας 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 του έργου ‘
Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεροίας’ του Δήμου Βέροιας.

Συγκεκριμένα: α) με την αριθμ. 448/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βέροιας, εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, β) Με την με
αριθμ. 21687/3094/08-08-2018 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Βέροιας (κωδικός :
18AWRD003554267 & ΑΔΑ:6BZYV9O-ΦΤΧ), κατακυρώνεται η εκτέλεση του έργου με ποσοστό
έκπτωσης 4,00% στην εργολήπτρια «ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΚΟΥ» γ) Στις 03-09-2018, υπογράφθηκε η με αρ.

πρωτ. 23514/2018 σύμβαση του έργου (κωδικός 18SYMV004113853), για το συνολικό ποσό

τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (38.399,63 € με Φ.Π.Α.
24 %). Οι προβλεπόμενες εργασίες από την μελέτη εκτελέστηκαν, εκδόθηκαν τα σχετικά τιμολόγια
από τον εργολάβο και η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσία έλεγξε και παρέλαβε
τις εργασίες. Με την 342/2019 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας συντελέστηκε η προσωρινή παραλαβή του
έργου. Εκδόθηκαν τρείς λογαριασμοί: 1ος Λογαριασμός ποσού 26.117,07€ , 2ος Λογαριασμός
ποσού 9.699,54€, 3ος Λογαριασμός ποσού : 2.582,72 €.

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αρχικά απέστειλε στην Επίτροπο όλα τα σχετικά για την
έγκριση πληρωμής του πρώτου εντάλματος (αρ. 488/2018) που αφορούσε τον 1ο λογαριασμό
ποσού 26.117,07 €.

Η επίτροπος εξέδωσε το υπ’ αριθμόν 388/10.12.2018 φύλλο ελέγχου εντάλματος, για το
οποίο απαντήσαμε προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με το αρ. ΔΥ/14.12.2018 έγγραφο
μας και αυτή με τη σειρά της διαβίβασε όλα τα σχετικά προς την Υπηρεσία Επιτρόπου.

Με την αρ. 71/2018 πράξη που εξέδωσε η Υπηρεσία Επιτρόπου αποφασίζει για μη
εκκαθάριση των εντελλομένων δαπανών. Ο Δήμος Βέροιας προχώρησε σε υποβολή
αντιρρήσεων προς το Ελεγκτικό συνέδριο κατά της υπ’ αριθμό 71/2018 Πράξης της Επιτρόπου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Νομό Ημαθίας επανυποβάλλοντας το 488
χρηματικό ένταλμα πληρωμής ποσού 26.117,07 € οικ. έτους 2018 φρονώντας ότι πρέπει να
θεωρηθεί. Επί των αντιρρήσεων δεν εκδόθηκε απόφαση εξέτασης.

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 στην παρέχοντα τις εργασίες του έργου κα. Χρυσούλα Πέτκου.

Προκειμένου για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από
την αγωγή που κατέθεσε η κα. Χρυσούλα Πέτκου. κατά του Δήμου Βέροιας, καλείται η Οικονομική
επιτροπή να αποφασίσει για την καταβολή του ποσού των 38.399,33 € και να εξουσιοδοτήσει τον
………………………………………… να παραστεί ενώπιον του εισηγητή του Διοικητικού Εφετείου
Θεσσαλονίκης (Ζ΄ ΟΥΣΙΑΣ) κ. Χασιακό Αναστάσιο κατά την συζήτηση της ενδοδικαστικής
συμβιβαστικής επίλυσης, καθώς και να υπογράφει κάθε σχετικό συμφωνητικό και πρακτικό.



Συνημμένα :

1. Σύμβαση έργου ‘ Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεροίας’

2. Το πρώτο φύλλο της σύμβασης με τον αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV004113853

3. Η υπ’ αριθμόν 342/2019 απόφαση Δ.Σ. Βεροίας περί προσωρινής παραλαβής του έργου

4. Το υπ’ αριθμόν 388/10.12.2018 φύλλο ελέγχου ενταλμάτων.

5. Τα αρ. ΔΥ/14.12.201 & 35412/20.12.2018 έγγραφα μας.

6. Η αρ. 71/2018 πράξη Υπηρεσίας Επιτρόπου.

7. Η από 26-03-2019 αγωγή της κ. Πέτκου Χρυσούλας κατά του Δήμου Βέροιας

8. Η με αρ. ΠΟΕ152/1.4.2019 πράξη του τμήματος Ζ΄ΟΥΣΙΑΣ του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης
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