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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                      
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                       
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                   

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  7θσ/ 20.05.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 46/2021 

Θζμα 7ο: υμβιβαςτικι επίλυςθ τθσ οικονομικισ διαφοράσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε. 

και Διμου Βζλου Βόχασ και αποδοχι οφειλισ φψουσ 456.865,99 Ευρω του υπό εκκακάριςθ 

Ν.Π.Ι.Δ. με τθν επωνυμία «Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Βζλου (ΔΗΚΕΒ) προσ τθν Εταιρεία 

ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε.» 

 
το Δθμοτικό Κατάςτθμα Ζευγολατιοφ ςιμερα τθν 20θ του μθνόσ Μαΐου του ζτουσ 2021 θμζρα 
Πζμπτθ και ϊρα 21:00 ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο μζςω 
Σθλεδιάςκεψθσ, φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 3434/14.05.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του 
Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Μιχαιλ δράλθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν. 3852/2010 άρκρο 67, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν. 4555/2018 ςε 
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΠΝΠ), 
«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του Κορωνοιοφ 
covid-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ τουσ» (ΦΕΚ Αϋ55/11-03/2020), ςτουσ 
Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε 
και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.  
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε από τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ,  
δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα 25 μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ                     ΑΠΟΝΣΕ  
1. δράλθσ Μιχαιλ, Πρόεδροσ                                                               1. Ρόηοσ Νικόλαοσ 
2. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                 2. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ 
3. Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                  
4.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ                                                                                

                 5.   Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ                                                                           (δεν προςιλκαν αν και 
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      προςκλικθκαν νόμιμα) 
                 7.    Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                            
                 8.     ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                        
                 9.     Σριανταφφλλου Κων/νοσ  
                 10.  Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ 
                 11.   Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ                                                                        
                12.   Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ                                                                     
                13.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ                                                       
                14.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμθτρίου                                               
                15.    Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ                                                                          
                16.    Πανταηισ Παναγιϊτθσ                                                                          
                17.   Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ 
                18.   Λιάκοσ Μιχαιλ 
                19.   Δθμθτρίου Μαρία  
                20.  Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ,  Προςιλκε ςτο 3ο κζμα τθσ θμ. διάταξθσ  
                21.   Βουδοφρθσ Νικόλαοσ      
                22.  Περρισ Νικόλαοσ 
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                23.  ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                24.  Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ,  Προςιλκε ςτο 1ο κζμα τθσ θμ. διάταξθσ –αποχϊρθςε ςτο 4ο κζμα τθσ            
                θμ. διάταξθσ και προςιλκε πάλι ςτο 5ο κζμα τθσ θμ. διάταξθσ   
                25.   Μπιτςάκου Αςπαςία  
 

      τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      υμμετείχαν ςτθν Σθλεδιάςκεψθ οι κάτωκι Πρόεδροι :  
      1. Πρόεδροσ Κοινότθτασ Βραχατίου κ.  Γεϊργιοσ Βαςιλείου               
      2. Πρόεδροσ  Κοινότθτασ Νεράντηασ  κ. Ευάγγελοσ Δαγρζσ  

  
     ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 

1. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ       Πρόεδροσ   Κρθνϊν         2.  Δθμιτριοσ Καλαντηισ     Πρόεδροσ  τιμάγκασ  
3.   Κεχαγιάσ Περίανδροσ           Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ        4.   Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου 
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ   6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.   Εμμανουιλ Μπακιρτηισ      Πρόεδροσ Χαλκείου         8.  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Σαρςινων 
     11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Πρόεδροσ ουλθναρίου   12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Πρόεδροσ Μπολατίου 
     13.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου  

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 7ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «υμβιβαςτικι επίλυςθ τθσ 
οικονομικισ διαφοράσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε. και Διμου Βζλου Βόχασ και αποδοχι 
οφειλισ φψουσ 456.865,99 Ευρω του υπό εκκακάριςθ Ν.Π.Ι.Δ. με τθν επωνυμία ϋϋ Δθμοτικι 
Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Βζλου (ΔΗΚΕΒ) προσ τθν Εταιρεία ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε.ϋϋ» και ζδωςε το λόγο 
ςτον Αντιδιμαρχο κ. Σρωγάδθ o οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν τα κάτωκι :  

- Με τθν υπϋ αρικμ. 104/2020 (Ορκι Επανάλθψθ), Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου (ΑΔΑ: 
ΩΜΟ7Ω9Π-4Β), με κζμα «Αποδοχι οφειλισ τθσ υπό εκκακάριςθσ Δθμοτικισ Κοινωφελισ 
Επιχείρθςθσ Βζλου (ΔΗΚΕΒ)», αποφαςίςκθκε κατά πλειοψθφία θ αποδοχι οφειλισ τθσ 
Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Βζλου (ΔΗΚΕΒ) προσ τθν Εταιρεία ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε. ποςοφ 
456.865,99 Ευρω, θ ςταδιακι εξόφλθςθ τθσ εν λόγω οφειλισ απαλλαγμζνθσ από κάκε 
είδουσ προςαφξθςθ ςε 4 ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ από τθν 01.01.2021 και τθν προςπάκεια 
ζνταξθσ τθσ ανωτζρω οφειλισ ςε ςχετικζσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ Επιδότθςθσ 
λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων των φορζων του υποτομζα των Οργανιςμϊν Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ ακολουκϊντασ τισ ςχετικζσ οδθγίεσ αυτϊν. Η εν λόγω απόφαςθ ακυρϊκθκε 
με τθν με Α.Π. 232406πε/12-01-2021 Απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Πελοποννιςου – Δυτ. Ελλάδασ και Ιονίου – Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ – 
Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ – Σμιμα Διοικθτικοφ Οικονομικοφ Ν. Κορινκίασ, για τουσ λόγουσ που 
αναφζρονται ςτθν απόφαςθ. 

Μετά τισ παρατθριςεισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου – Δυτ. Ελλάδασ και Ιονίου – 
Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ – Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ – Σμιμα Διοικθτικοφ 
Οικονομικοφ Ν. Κορινκίασ, ο Διμοσ ακολοφκθςε τθ διαδικαςία που προβλζπεται ωσ εξισ :    

- Με τθν υπϋ αρικμ. 47/2017 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ «Περί οριςμοφ δικθγόρου για 
τθ ςφνταξθ γνωμοδότθςθσ περί λιψθσ απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου» (ΑΔΑ :6Δ61Ω9Π-
ΗΓΔ), ανατζκθκε ςτον δικθγόρο κ. Ιωάννθ Γαλενιανό, θ παροχι γνωμοδότθςθσ επί τθσ 
αποδοχισ ςφμφωνα με το άρκρο 109 του Ν. 3852/2010, τθσ εξόφλθςθσ οφειλισ φψουσ 
456.865,99 Ευρω του υπό εκκακάριςθ Ν.Π.Ι.Δ. με τθν επωνυμία «Δθμοτικι Κοινωφελισ 
Επιχείρθςθ Βζλου» και το διακριτικό τίτλο ϋϋΔΗ.Κ.Ε.Β.ϋϋ (που προιλκε από μετατροπι του 
Ν.Π.Ι.Δ. με τθν επωνυμία ϋϋ Δθμοτικι Αναπτυξιακι Επιχείρθςθ Βζλου ϋϋ και το διακριτικό 
τίτλο ϋϋ Δ.Α.Ε.Β.ϋϋ) προσ τεχνικι εταιρεία, που αφοροφςε τθν εκτζλεςθ ζργων που είχε 
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ανακζςει κατά το παρελκόν το ωσ άνω Ν.Π.Ι.Δ., προκειμζνου το Δθμοτικό υμβοφλιο να 
αποφαςίςει ςχετικά.  

- Εν ςυνεχεία υπζβαλε τθν γνωμοδότθςθ θ οποία αναφζρει τα εξισ : 
 
 
 
 

            ΗΩΑΝΝΖ Ν. ΓΑΛΔΝΗΑΝΟ Αζήλα, 5 Απξηιίνπ 2021 

            ΓΗΚΖΓΟΡΟ  

                 Προς τον 

                 Γήμο Βέλοσ-Βότας 

 

Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η 

 

     Με ηελ ππ’ αξηζ. 47/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ ππ’ αξηζ. 20/2021 απόθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο κνπ αλαηέζεθε λα ζπληάμσ γηα ινγαξηαζκό ηνπ 

Γήκνπ γλσκνδόηεζε ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ νθεηιήο ύςνπο 

456.865,99 επξώ ηνπ ππό εθθαζάξηζε Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε 

Βέινπ» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΖ.Κ.Δ.Β.» (πνπ πξνήιζε από κεηαηξνπή ηνπ Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ 

επσλπκία «Γεκνηηθή Αλαπηπμηαθή Δπηρείξεζε Βέινπ» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «Γ.Α.Δ.Β.») πξνο ηελ 

εηαηξία «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.», πνπ αθνξνύζε ηελ εθηέιεζε έξγσλ πνπ είρε αλαζέζεη θαηά ην παξειζόλ ην 

σο άλσ Ν.Π.Η.Γ. ζηελ αηνκηθή εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ηνπ Γεκεηξίνπ Πηζηεύνπ (από κεηαηξνπή ηεο 

νπνίαο πξνήιζε ε «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.»). 

     Από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ εηέζεζαλ ππόςε κνπ δηάθνξα έγγξαθα (ε ππ’ αξηζ. πξση. Γήκνπ 

Βέινπ-Βόραο 8025/28-9-2020 βεβαίσζε ηνπ ινγηζηηθνύ γξαθείνπ «Υ. Παπαδόπνπινο – Ε. Καξαβόινπ 

Ο.Δ.», δύν αγσγέο ηεο «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.» ελώπηνλ ηνπ Πεληακεινύο Δθεηείνπ Ναππιίνπ ζηξεθόκελεο 

θαηά ηεο ππό εθθαζάξηζε ΓΖ.Κ.Δ.Β. θαη ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, ην ππ’ αξηζ. πξση. 7018/27-8-2020 

αίηεκα ηεο «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.» γηα ζπκβηβαζηηθή επίιπζε δηαθνξάο, ε ππ’ αξηζ. 104/2020 απόθαζε ηνπ 

Γ.. Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, ε ππ’ αξηζ. πξση. 232406πε/12-1-2021 απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ θιπ), από ηα νπνία πξνθύπηεη 

ην ηζηνξηθό ηνπ δεηήκαηνο, θαη κνπ δόζεθαλ νη αηηεζείζεο δηεπθξηλίζεηο. 

Α. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

     1) ην άξζξν 109 παξ. 9β ηνπ Ν. 3852/2010 (όπσο ηζρύεη) νξίδεηαη όηη «Οθεηιέο ησλ θνηλσθειώλ 

επηρεηξήζεσλ θαη Γ.Δ.Τ.Α., θαζώο θαη ησλ ακηγώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ π.δ. 410/1995 πνπ ιύνληαη, πξνο 

ην Διιεληθό Γεκόζην, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη πξνο ηξίηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ απνδνρώλ ηνπ κεηαθεξόκελνπ πξνζσπηθνύ ηνπο, κπνξνύλ λα θαηαβάιινληαη από ηνλ 

νηθείν δήκν, κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ 
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απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ. Σα κέιε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ δελ δηώθνληαη 

πνηληθώο γηα ηελ θαηά ην πξνεγνύκελν εδάθην αλαδνρή ηνπ ρξένπο». 

     ύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, νη Γήκνη έρνπλ ηε δπλεηηθή επρέξεηα θαη ην δηθαίσκα 

(«κπνξνύλ»), κε αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ 

απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ, λα θαηαβάινπλ νθεηιέο πξνο ηξίηνπο Κνηλσθειώλ 

Δπηρεηξήζεώλ ηνπο (θαη Γ.Δ.Τ.Α.) πνπ έρνπλ ιπζεί.  

     ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν Νόκνο γηα ηε λόκηκε απνδνρή από ηνπο Γήκνπο νθεηιώλ ιπζέλησλ 

λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπο, δελ πεξηιακβάλεηαη λα έρεη πξνεγνπκέλσο νινθιεξσζεί ε εθθαζάξηζή ηνπο. 

     2) ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 κε ηίηιν «Αξκνδηόηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκσλ» (όπσο 

ηζρύεη) νξίδεηαη όηη : «1. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν, αξκόδην γηα ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ παξαθνινύζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα, έρεη ηηο 

αθόινπζεο απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηόηεηεο:…………………. η) Απνθαζίδεη 

γηα ηελ ππνβνιή πξνζθπγώλ ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε ή κε όισλ ησλ 

έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη ησλ έλδηθσλ κέζσλ, θαζώο θαη γηα ηελ παξαίηεζε από απηά. Δπίζεο, 

απνθαζίδεη ηνλ ζπκβηβαζκό ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρεη αληηθείκελν πνζό έσο εμήληα ρηιηάδεο 

(60.000) επξώ, πιένλ ΦΠΑ. Όηαλ ην αληηθείκελν ηεο δίθεο είλαη άλσ ηνπ πνζνύ απηνύ, ηόηε εηζεγείηαη 

ηε ιήςε απόθαζεο από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην. Γελ επηηξέπεηαη ζπκβηβαζκόο ή θαηάξγεζε δίθεο γηα 

απαηηήζεηο κηζζώλ, επηδνκάησλ, απνδεκηώζεσλ, εμόδσλ παξάζηαζεο, εμόδσλ θίλεζεο θαη γεληθά 

κηζζνινγηθώλ παξνρώλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο ην λνκηθό δήηεκα 

έρεη επηιπζεί κε απόθαζε αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, εηδηθά γηα ηελ 

άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά απόθαζεο, δελ εθαξκόδεηαη ζε πεξηπηώζεηο δίθεο πνπ αθνξά ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό ή ηε κεηαηξνπή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο κεηαμύ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ δήκνπ. Ζ απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ εδαθίσλ, ιακβάλεηαη ύζηεξα από 

γλσκνδόηεζε δηθεγόξνπ, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη αθπξόηεηα ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. Ζ 

παξνύζα ξύζκηζε ηζρύεη θαη όηαλ ε αξκνδηόηεηα αζθείηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην». 

      Από ηελ παξαπάλσ δηάηαμε πξνθύπηεη όηη ε αξκνδηόηεηα γηα ζπκβηβαζκό ζε ππνζέζεηο κε 

αληηθείκελν πνπ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000,00) επξώ αλήθεη ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην, ην νπνίν απνθαζίδεη κεηά από εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη γλσκνδόηεζε 

δηθεγόξνπ. 

 

Β. ΤΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΔΣΗΣ 

     1) Από ηα ζηνηρεία πνπ εηέζεζαλ ππόςε κνπ πξνθύπηεη όηη πθίζηαηαη νθεηιή ύςνπο 456.865,99 επξώ 

ηνπ ππό εθθαζάξηζε  Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Βέινπ» θαη ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΖ.Κ.Δ.Β.» (πνπ πξνήιζε από κεηαηξνπή ηνπ Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή 
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Αλαπηπμηαθή Δπηρείξεζε Βέινπ» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «Γ.Α.Δ.Β.») πξνο ηελ εηαηξία «ΠΗΣΔΤΟ 

Α.Δ.», πξνεξρόκελε από ηελ εθηέιεζε έξγσλ πνπ είρε αλαιάβεη θαηά ην παξειζόλ ε αηνκηθή 

εξγνιεπηηθή ηνπ Γεκεηξίνπ Πηζηεύνπ (από κεηαηξνπή ηεο νπνίαο πξνήιζε ε «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.») από ην 

σο άλσ Ν.Π.Η.Γ. βάζεη εγγξάθσλ εξγνιαβηθώλ ζπκβάζεσλ. 

     Ζ νθεηιή απηή ηνπ ππό εθθαζάξηζε Ν.Π.Η.Γ. πξνθύπηεη από ηελ από 6-10-2020 (ππ’ αξηζ. πξση. 

Γήκνπ Βέινπ-Βόραο 8025/28-9-2020) βεβαίσζε ηνπ ινγηζηηθνύ γξαθείνπ «Υ. Παπαδόπνπινο – Ε. 

Καξαβόινπ Ο.Δ.» (πνπ είρε ηελ επζύλε ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ ηεο «Γ.Α.Δ.Β.»/«ΓΖ.Κ.Δ.Β.»), 

ηελ νπνία απεπζύλεη ζηνλ θ. Γήκαξρν Βέινπ-Βόραο. ηε βεβαίσζε απηή αλαθέξνληαη ηα έξγα, από ηα 

νπνία πξνέξρεηαη ε νθεηιή, ηα ζρεηηθώο εθδνζέληα αλά πεξίπησζε ηηκνιόγηα ηνπ Γεκεηξίνπ Πηζηεύνπ, 

θαζώο επίζεο θαη ην ζπλνιηθό νθεηιόκελν πνζό (456.865,99 επξώ). 

     Ζ νθεηιή απηή πξνθύπηεη, αθόκε, θαη από ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 50/22-12-2010 επηζηνιή ηεο Γ.Α.Δ.Β. 

πξνο ηνλ  Γεκήηξην Πηζηεύν, κε ηελ νπνία ηνπ δήηεζε λα επηβεβαηώζεη ζηελ εηαηξία Οξθσηώλ Διεγθηώλ 

“GRANT THORNTON A.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ” όηη πξάγκαηη ηνπ όθεηιε ζηηο 31-12-2009 ην πνζό ησλ 456.865,99 επξώ.  

     Σν πνζό απηό απνδέρζεθε εγγξάθσο θαη ν Γεκήηξηνο Πηζηεύνο όηη ηνπ ην νθείιεη ε 

«Γ.Α.Δ.Β.»/«ΓΖ.Κ.Δ.Β.» πξνζππνγξάθνληαο ζηηο 31-12-2010, κε ηελ έλδεημε «ΤΜΦΩΝΩ ΜΔ ΣΟ 

ΠΟΟΝ» Γ.Α.Δ.Β., ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 50/22-12-2010 επηζηνιή ηεο «Γ.Α.Δ.Β.», ελώ ην ίδην έπξαμε 

θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 54/20-12-2010 επηζηνιή ηνπ, κε ηελ νπνία ππέβαιε ηαπηόρξνλα θαη όριεζε 

γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εθηειεζζεηζώλ εξγαζηώλ.  

     Δπηζεκαίλσ, αθόκε, όηη ε ηόηε «Γ.Α.Δ.Β.» απνδέρζεθε ηα ηηκνιόγηα πνπ εμέδσζε θαη ηεο παξέδσζε 

ν Γεκήηξηνο Πηζηεύνο θαη ηα θαηαρώξεζε ζηα βηβιία ηεο. Δάλ είρε νπνηαδήπνηε αληίξξεζε σο πξνο ηελ 

έθδνζε ησλ ελ ιόγσ ηηκνινγίσλ ζην όλνκά ηεο, αζθαιώο ζα ηνπ ηα είρε επηζηξέςεη. 

     2) Από ηα ζηνηρεία πνπ εηέζεζαλ ππόςε κνπ πξνθύπηεη, αθόκε, όηη ε εηαηξία «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.» έρεη 

αζθήζεη ελώπηνλ ηνπ Πεληακεινύο Δθεηείνπ Ναππιίνπ δύν αγσγέο, κε ηηο νπνίεο ζηξέθεηαη θαηά ηνπ 

ππό εθθαζάξηζε Ν.Π.Η.Γ. θαη ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο θαη δεηεί λα ηεο επηδηθαζζνύλ ηα αλαθεξόκελα ζ’ 

απηέο πνζά γηα ηηο αηηίεο πνπ εθζέηεη ζε θάζε αγσγή ρσξηζηά (από ζπκβάζεηο εθηέιεζεο έξγσλ πνπ είρε 

ζπλάςεη κε ην Ν.Π.Η.Γ. θαη αθνξνύζαλ ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ βάζεη κειεηώλ πνπ είρε 

ζπληάμεη ε Σ.Τ.Γ.Κ. Ν. Κνξηλζίαο). 

     Με ηελ πξώηε αγσγή (ππ’ αξηζ. θαηάζεζεο 940/121/29-12-2015) δεηεί λα ηεο επηδηθαζζεί εληόθσο 

ην πνζό ησλ 171.360,00 επξώ, ελώ κε ηε δεύηεξε εμ απηώλ (ππ’ αξηζ. θαηάζεζεο 942/123/29-12-2015) 

δεηεί λα ηεο επηδηθαζζεί εληόθσο ην πνζό ησλ 307.020,00 επξώ, ήηνη δεηεί λα ηεο επηδηθαζζεί ζπλνιηθά 

(θαη κε ηηο δύν αγσγέο) ην πνζό ησλ 478.380,00 επξώ εληόθσο.  

     Γηθάζηκνο γηα ηηο ελ ιόγσ αγσγέο είρε νξηζζεί αξρηθά ε 18-5-2016 θαη κεηά από αλαβνιή ε 17-5-

2017, νπόηε ε ζπδήηεζή ηνπο καηαηώζεθε, ζηε ζπλέρεηα δε ε 21-10-2020, νπόηε ε ζπδήηεζή ηνπο 
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καηαηώζεθε εθ λένπ (ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο), κε ζπλέπεηα 

λα εθθξεκνύλ. 

     3) Μεηά ηελ άζθεζε ησλ σο άλσ αγσγώλ, ε εηαηξία «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.» ππέβαιε ζην Γήκν Βέινπ-

Βόραο (ππ’ αξηζ. πξση. 7018/27-8-2020) αίηεκα ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο αλσηέξσ νηθνλνκηθήο 

δηαθνξάο, πξνηείλνληαο λα ηεο θαηαβιεζεί από ην Γήκν ην αλσηέξσ πνζό ησλ 478.380,00 επξώ άηνθα 

ζε ηέζζεξεηο ηζόπνζεο εηήζηεο δόζεηο, ηεο πξώηεο δόζεο θαηαβιεηέαο ην κήλα Ννέκβξην 2020. 

     4)  Αθνινύζσο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βόραο έιαβε ηελ ππ’ αξηζ. 104/30-10-

2020 απόθαζή ηνπ, όπσο απηή επαλαιήθζεθε επί ην νξζόλ ζηηο 3-12-2020 (κε ΑΓΑ: ΑΓΑ: ΩΜΟ7Ω9Π-

4Β), κε ηελ νπνία απνδέρζεθε λα εμνθιήζεη αηόθσο νθεηιή ύςνπο 456.865,99 επξώ ηνπ ππό 

εθθαζάξηζε Ν.Π.Η.Γ. (δειαδή κέξνο ηνπ αηηεζέληνο από ηελ «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.» πνζνύ, ίζν κε απηό πνπ 

πξνθύπηεη σο νθεηιόκελν από ηα βηβιία ηνπ) ζε ηέζζεξεηο ηζόπνζεο εηήζηεο δόζεηο, αξρήο γελνκέλεο 

από 1-1-2021. 

     5) Καηά ηεο σο άλσ απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο, ν θ. 

Αζαλάζηνο Παλ. Μαλάβεο, κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ θαη επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο 

αληηπνιίηεπζεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, άζθεζε ηελ από 16-11-2020 πξνζθπγή (κε αξηζκό πξση. 

206696/16-11-2020) ελώπηνλ ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο 

Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, κε ηελ νπνία δήηεζε ηελ αθύξσζή ηεο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλέθεξε ζ’ απηήλ. 

     Δπί ηεο πξνζθπγήο απηήο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. πξση. 232406πε/12-1-2021 απόθαζε ηνπ θ. 

πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, κε ηελ νπνία ε 

πξνζθπγή έγηλε δεθηή (θαη ε ππ’ αξηζ. 104/30-10-2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ 

Βέινπ - Βόραο αθπξώζεθε) κε ην ζθεπηηθό όηη ε απνδνρή ηεο νθεηιήο ηνπ ππό εθθαζάξηζε Ν.Π.Η.Γ. εθ 

κέξνπο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, ζπληζηνύζε απνδνρή ησλ αλσηέξσ αγσγώλ θαη θαη’ επέθηαζε 

θαηάξγεζε ησλ ζρεηηθώλ δηθώλ, ήηνη ελέξγεηα γηα ηελ νπνία απαηηείην ε πξνεγνύκελε γλσκνδόηεζε 

δηθεγόξνπ.      

Γ. Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ 

     1) Σα αλσηέξσ έξγα εθηειέζηεθαλ βάζεη ζπκβάζεσλ πνπ ππεγξάθεζαλ κεηαμύ ηεο αηνκηθήο 

εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο ηνπ Γεκεηξίνπ Πηζηεύνπ θαη ηνπ Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή 

Αλαπηπμηαθή Δπηρείξεζε Βέινπ» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «Γ.Α.Δ.Β.». 

     πλεπώο, νη αμηώζεηο από ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ έξγσλ ζηεξίδνληαη ζε λόκηκε αηηία, δειαδή ζε 

εξγνιαβηθέο ζπκβάζεηο. 

     Ο Γεκήηξηνο Πηζηεύνο εμέδσζε ηα αληίζηνηρα γηα θάζε εξγνιαβηθή ζύκβαζε ηηκνιόγηα (θαηά ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν ησλ εηώλ 2008-2009), ηα ππέβαιε ζηελ ηόηε «Γ.Α.Δ.Β.», ε νπνία ηα παξέιαβε θαη ηα 

θαηαρώξεζε ζηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία. 

     Ωο πξνο ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, αθόκε θαη αλ ππήξραλ ζ’ απηέο ειιείςεηο ή ειαηηώκαηα (πνπ 

πάλησο δελ αλαθέξνληαη), ε «Γ.Α.Δ.Β.»/«ΓΖ.Κ.Δ.Β.» (ζπλαθόινπζα θαη ν Γήκνο) δελ κπνξεί λα 
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πξνβάιιεη, σο εξγνδόηεο, θακία αμίσζε έλαληη ηνπ Γεκεηξίνπ Πηζηεύνπ (ήδε ηεο «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.»), 

σο εξγνιάβνπ, ιόγσ ηεο παξόδνπ δεθαεηίαο από ηνπ ρξόλνπ ηεο παξαιαβήο ηνπο (άξζξν 693 ηνπ 

Αζηηθνύ Κώδηθα), πνπ δελ κπνξεί λα είλαη αξγόηεξα από ην ρξόλν έθδνζεο ησλ ηηκνινγίσλ. 

     ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είρε ππνβάιεη αίηεκα γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εθηειεζζέλησλ 

έξγσλ κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 54/30-12-2010 αίηεζή ηνπ, έθηνηε δε έρεη παξέιζεη ρξόλνο άλσ ηεο 

δεθαεηίαο, ώζηε έρεη επέιζεη θαη απηνδίθαηε παξαιαβή ηνπο κεηά παξέιεπζε 30 εκεξώλ από ηελ 

ππνβνιή ηεο όριεζεο (άξζξν 75 παξ. 1 Ν. 3669/2008, όπσο ίζρπε πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην κε 

άξζξν 136 παξ. 4 Ν. 4070/2012), ελώ επηπιένλ πξόθεηηαη γηα έξγα ηα νπνία έρνπλ παξαιεθζεί ζηελ 

πξάμε θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ Γήκν (θαη ηνπο δεκόηεο). 

     2) Σν ζπλνιηθά αηηνύκελν κε ηηο αλσηέξσ αγσγέο πνζό αλέξρεηαη ζε 478.380,00 επξώ, ελώ 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. Γήκνπ Βέινπ-Βόραο 8025/28-9-2020 βεβαίσζε ηνπ ινγηζηηθνύ 

γξαθείνπ «Υ. Παπαδόπνπινο – Ε. Καξαβόινπ Ο.Δ.», πνπ είρε ηελ επζύλε ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθώλ 

βηβιίσλ ηεο «Γ.Α.Δ.Β.»/«ΓΖ.Κ.Δ.Β.», ε νθεηιή πξνο ηελ εηαηξία «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.», αλέξρεηαη ζε 

456.865,99 επξώ. 

     Σν ίδην πνζό (456.865,99 επξώ) έρεη απνδερζεί θαη ν Γεκήηξηνο Πηζηεύνο όηη ηνπ όθεηιε ε Γ.Α.Δ.Β. 

(αλσηέξσ ππό Β.1). 

     ε θάζε πεξίπησζε ν Γήκνο Βέινπ-Βόραο δελ ζα κπνξνύζε λα απνδερζεί ηελ εμόθιεζε πνζνύ πέξαλ 

ησλ 456.865,99 επξώ (σο νθεηιόκελν θεθάιαην), αθνύ απηό ην πνζό (θαη όρη κεγαιύηεξν) πξνθύπηεη 

σο νθεηιόκελν από ηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο σο άλσ Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο. 

     Δπηζεκαίλσ όηη ε αηνκηθή επηρείξεζε ηνπ Γεκεηξίνπ Πηζηεύνπ (δηάδνρνο ηεο νπνίαο είλαη ε 

«ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.») έρεη εθδώζεη ηηκνιόγηα γηα νιόθιεξν ην παξαπάλσ πνζό, ζην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη Φ.Π.Α., ηνλ νπνίν έρεη ζπκςεθίζεη (επσθεινύκελε απ’ απηόλ) ε 

«Γ.Α.Δ.Β.»/«ΓΖ.Κ.Δ.Β.» κε ηηο δειώζεηο εηζξνώλ/εθξνώλ πνπ έρεη ππνβάιεη. 

     3) Οη όξνη απνπιεξσκήο πνπ πξόηεηλε ε εηαηξία «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.» θαίλεηαη λα έρνπλ ζεηηθέο 

επηπηώζεηο (λα είλαη επσθειείο) θαη γηα ην Γήκν, δεδνκέλνπ όηη ν Γήκνο ζα απνπιεξώζεη ηελ αλσηέξσ 

νθεηιή άηνθα ζε βάζνο ηεηξαεηίαο, πεξαηηέξσ δε, δεδνκέλεο ηεο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, 

δελ ζα επηβαξπλζεί νύηε κε ηνπο ήδε γεγελλεκέλνπο ηόθνπο νύηε κε δηθαζηηθά έμνδα, αθνύ ε 

«ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.» απαιιάζζεη ηνλ Γήκν από ηελ ππνρξέσζή ηνπ απηή. 

     Δπηζεκαίλσ όηη κε ηελ απνδνρή ηεο αλσηέξσ νθεηιήο (456.865,99 επξώ) θαη ηε ζηαδηαθή, ζε βάζνο 

ηεηξαεηίαο, εμόθιεζή ηεο, πέξαλ ηνπ νηθνλνκηθνύ νθέινπο ηνπ Γήκνπ από ηε κε θαηαβνιή ηόθσλ 

(πνιιώλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ επξώ, αθνύ ε ηνθνθνξία κπνξεί λα αξρίδεη είηε από ηελ 10-1-2013 είηε από 

ηελ επνκέλε ηεο επίδνζεο ησλ αγσγώλ ζηηο  31-12-2015) θαη δηθαζηηθώλ δαπαλώλ, αιιά θαη ηελ 

εμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ από ηε κε θαηαβνιή ακνηβώλ ζε δηθεγόξν γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ππνζέζεσλ 

απηώλ ζην δηθαζηήξην, επηηπγράλεηαη παξάιιεια αθελόο κελ ε απνθόξηηζε ηνπ κεραληζκνύ απνλνκήο 

δηθαηνζύλεο αθεηέξνπ δε ε πξναγσγή ηεο εκπηζηνζύλεο πξνο ηε δηνίθεζε, δεδνκέλνπ όηη κε απηό ηνλ 
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ηξόπν ζα απνθαηαζηαζεί ε αμηνπηζηία ηνπ Γήκνπ απέλαληη ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ θαη ζπλαιιάζζνληαη κε απηόλ θαζώο επίζεο θαη πξνο 

ηνπο δεκόηεο ηνπ. Ηδηαηηέξσο πξέπεη λα ιεθζεί ππόςηλ ην αλαθεξόκελν θαη αλσηέξσ (ππό Γ.2) γεγνλόο 

όηη γηα ην ζύλνιν ηνπ αηηνπκέλνπ κε ηηο αγσγέο πνζνύ (αζθαιώο δε θαη γηα ην ζύλνιν ηνπ πνζνύ ησλ 

456.865,99 επξώ) ε «Γ.Α.Δ.Β.»/«ΓΖ.Κ.Δ.Β.» έρεη ιάβεη αληίζηνηρα ηηκνιόγηα, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α., κε ηνλ νπνίν επσθειήζεθε ε «Γ.Α.Δ.Β.»/«ΓΖ.Κ.Δ.Β.» θαη επηβαξύλζεθε ν 

Γεκήηξηνο Πηζηεύνο (ν νπνίνο επηβαξύλζεθε θαη κε θόξν εηζνδήκαηνο γηα ηα πνζά πνπ ηηκνιόγεζε πξνο 

ηελ Γ.Α.Δ.Β.). 

     4) Δλόςεη ησλ αλσηέξσ γλσκνδνηώ ππέξ ηεο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο αλσηέξσ πεξηγξαθνκέλεο 

νηθνλνκηθήο δηαθνξάο, αθελόο κελ δηόηη πθίζηαληαη όιεο νη νπζηαζηηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε λόκηκε 

ζύλαςε ηνπ ζπκβηβαζκνύ (λόκηκε ζπκβαηηθή ζρέζε, αλαγλσξηζκέλε νθεηιή, έθδνζε θαη ππνβνιή 

ηηκνινγίσλ εθ κέξνπο ηνπ δηθαηνύρνπ, θαηαρώξεζε ηηκνινγίσλ εθ κέξνπο ηεο «Γ.Α.Δ.Β.»/«ΓΖ.Κ.Δ.Β.» 

θιπ) ζπλαθόινπζα θαη γηα ηελ αλαγλώξηζε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ απαηηήζεσλ ηξίησλ αθεηέξνπ δε δηόηη ε 

ελέξγεηα απηή ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ, αθνύ ζε πεξίπησζε απνδνρήο 

ησλ αγσγώλ ηεο «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.», πνπ πξέπεη λα ζεσξείηαη βαζίκσο πηζαλή, ν Γήκνο ζα 

επηβαξπλζεί ππέξκεηξα κε ηόθνπο (θπξίσο) αιιά θαη δηθαζηηθέο δαπάλεο. 

     Ζ ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο σο άλσ νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πξνηείλσ (ιακβάλνληαο ππόςηλ θαη ηελ 

πξόηαζε πνπ έρεη ππνβάιεη ε «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.» κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 7018/27-8-2020 έγγξαθό ηεο, κε 

ην νπνίν πξνβαίλεη ζε νπζηώδεηο ππνρσξήζεηο από ηηο αγσγηθέο αμηώζεηο ηεο παξαηηνύκελε πιήξσο 

ησλ αμηώζεώλ ηεο θαηαβνιήο ηόθσλ θαη δηθαζηηθώλ δαπαλώλ θαη απνδερόκελε καθξνρξόλην-ηεηξαεηή-

άηνθν δηαθαλνληζκό ησλ απαηηήζεώλ ηεο) λα γίλεη κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο : 

     α) Αλαγλώξηζε ππνρξέσζεο θαηαβνιήο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ζηελ «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.» ηνπ πνζνύ 

ησλ 456.865,99 επξώ, αληί ηνπ αηηεζέληνο από ηελ εηαηξία πνζνύ ησλ 478.380,00 επξώ. 

     β) Δμόθιεζε ηνπ αλσηέξνπ πνζνύ ζε ηέζζεξεηο ηζόπνζεο άηνθεο εηήζηεο δόζεηο, ζε εκεξνκελίεο πνπ 

ζα απνθαζίζεη ν Γήκνο Βέινπ-Βόραο θαη ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην ρξόλν έγθξηζεο ηεο 

απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (ιακβάλνληαο πάλησο ππόςηλ ηνπ όηη πξόθεηηαη γηα νθεηιέο πνπ 

αλάγνληαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ εηώλ 2008-2009 θαη όηη ε «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.» είρε δεηήζεη λα ηεο 

θαηαβιεζεί ην πνζό ηεο πξώηεο δόζεο ην κήλα Ννέκβξην 2020).   

     γ) Παξαίηεζε ηεο εηαηξίαο «ΠΗΣΔΤΟ Α.Δ.» από ηελ αμίσζε γηα θαηαβνιή ηόθσλ ππεξεκεξίαο, 

δηθαζηηθήο δαπάλεο, θαζώο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ εμόδσλ πνπ ηπρόλ πεγάδνπλ από ηελ αλσηέξσ 

αηηία (όπσο έρεη ήδε πξνηείλεη κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 7018/27-8-2020 έγγξαθό ηεο) ακέζσο κεηά ηελ 

έγθξηζε αξκνδίσο ηεο απόθαζεο πνπ ζα ιεθζεί από ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ.    

     Δθόζνλ ν Γήκνο επηιέμεη λα αζθήζεη ην σο άλσ (θαη’ άξζξν 109 παξ. 9β ηνπ Ν. 3852/2010) 

δηθαίσκα, ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνο ην απνθαζίδνλ όξγαλν 

πνπ είλαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ θαη’ απηόλ ηνλ δηαδηθαζηηθό ηξόπν άγνληαη ζε ζπκβηβαζκό νη 
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αλσηέξσ εθθξεκείο αγσγέο, ην νηθνλνκηθό αληηθείκελν θαζεκίαο εθ ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ 

60.000,00 επξώ. 

     Σέινο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβηβαζκνύ απαηηείηαη ε ζύλαςε ζπκθσλεηηθνύ κεηαμύ ησλ δύν 

πιεπξώλ, κε βάζε, αζθαιώο, ην πεξηερόκελν ηεο απόθαζεο ηνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ (ελ πξνθεηκέλσ 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ). 

     Δπηζεκαίλσ, ελ θαηαθιείδη, όηη ε ηειηθή επίηεπμε εμώδηθνπ ζπκβηβαζκνύ ελαπόθεηηαη κελ ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ δήκνπ, ε εμέηαζε σζηόζν ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ 

δήκνπ, ε δε άξλεζή ηνπ λα θάλεη ρξήζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ παξαβηάδεη επζέσο ηνλ λόκν θαη 

ζπληζηά κνξθή θαθνδηνίθεζεο (Δηδηθή Έθζεζε πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε ηνπ Ηνπιίνπ 2014). 

 

Ο γλσκνδνηώλ 

 

ΗΩΑΝΝΖ Ν. ΓΑΛΔΝΗΑΝΟ 

ΓΗΚΖΓΟΡΟ 
ΟΜΖΡΟΤ 34 – 106 72 ΑΘΖΝΑ  

EMAIL : iogalen@otenet.gr 

ΣΖΛ. 210-3632010 –  FAX 210-3632004 

Α.Φ.Μ. 023661068 – Γ.Ο.Τ.  Γ΄  ΑΘΖΝΩΝ 

 

 

- Με τθν υπϋ αρικμ. 96/2021 Απόφαςθ «Περί αποδοχισ ι μθ γνωμοδότθςθσ δικθγόρου» (ΑΔΑ 
: 9ΒΨΗΩ9Π-ΦΣΒ), θ Οικονομικι Επιτροπι  αποφαςίηει ομόφωνα τα κάτωκι:  
1. Αποδζχεται τθ γνωμοδότθςθ του δικθγόρου κ. Ιωάννθ Γαλενιανοφ, ςφμφωνα με τθν οποία 
γνωμοδοτεί υπζρ τθσ ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ τθσ οικονομικισ διαφοράσ και τθν αποδοχι 
εκ μζρουσ του Διμου, οφειλισ φψουσ 456.865,99 Ευρω του υπό εκκακάριςθ Ν.Π.Ι.Δ. με τθν 
επωνυμία «Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Βζλου» και το διακριτικό τίτλο ϋϋΔΗ.Κ.Ε.Β.ϋϋ 
(που προιλκε από μετατροπι του Ν.Π.Ι.Δ. με τθν επωνυμία ϋϋ Δθμοτικι Αναπτυξιακι 
Επιχείρθςθ Βζλουϋϋ και το διακριτικό τίτλο ϋϋ Δ.Α.Ε.Β.ϋϋ) προσ τθν εταιρεία «ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε.», 
που αφοροφςε τθν εκτζλεςθ ζργων που είχε ανακζςει κατά το παρελκόν το ωσ άνω Ν.Π.Ι.Δ. 
ςτθν ατομικι εργολθπτικι επιχείρθςθ του Δθμθτρίου Πιςτεφου (από μετατροπι τθσ οποία 
προιλκε θ ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε.), διότι θ ενζργεια αυτι κα ςυμβάλλει ςτθν προςταςία τθσ 
περιουςίασ του Διμου.  
2. Ειςθγείται προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο τθν ςυμβιβαςτικι επίλυςθ τθσ ανωτζρω 
οικονομικισ διαφοράσ με τουσ παρακάτω όρουσ :  
Α) Αναγνϊριςθ υποχρζωςθσ καταβολισ εκ μζρουσ του Διμου ςτθν «ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε.» του 
ποςοφ των 456.865,99 Ευρω, αντί του αιτθκζντοσ από τθν εταιρεία ποςοφ των 478.380,00 
Ευρω. 
Β) Εξόφλθςθ του ανωτζρω ποςοφ ςε τζςςερισ ιςόποςεσ άτοκεσ ετιςιεσ δόςεισ ςε 
θμερομθνίεσ που κα αποφαςίςει ο Διμοσ Βζλου Βόχασ. 
Γ) Παραίτθςθ τθσ εταιρείασ «ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε.» από τθν αξίωςθ για καταβολι τόκων 
υπερθμερίασ, δικαςτικισ δαπάνθσ, κακϊσ και οποιονδιποτε άλλων εξόδων, που τυχόν 
πθγάηουν από τθν ανωτζρω αιτία.  
 

- Σφμφωνα με το Ν. 4735/2020 άρκρο 40 θ Οικονομικι Επιτροπι αποφαςίηει για τθν υποβολι   
προςφυγϊν ςτισ διοικθτικζσ αρχζσ και αποφαςίηει για τθν άςκθςθ ι μθ όλων των ζνδικων 
βοθκθμάτων και των ζνδικων μζςων, κακϊσ και για τθν παραίτθςθ από αυτά. Επίςθσ, 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/89259_eidikh-ek8esh-ota.pdf
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αποφαςίηει τον ςυμβιβαςμό ι τθν κατάργθςθ δίκθσ που ζχει αντικείμενο ποςό ζωσ εξιντα 
χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ, πλζον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο τθσ δίκθσ είναι άνω του ποςοφ 
αυτοφ, τότε ειςθγείται τθ λιψθ απόφαςθσ από το δθμοτικό ςυμβοφλιο. Δεν επιτρζπεται 
ςυμβιβαςμόσ ι κατάργθςθ δίκθσ για απαιτιςεισ μιςκϊν, επιδομάτων, αποηθμιϊςεων, 
εξόδων παράςταςθσ, εξόδων κίνθςθσ και γενικά μιςκολογικϊν παροχϊν οποιαςδιποτε 
μορφισ, εξαιρουμζνων εκείνων για τισ οποίεσ το νομικό ηιτθμα ζχει επιλυκεί με απόφαςθ 
ανωτάτου δικαςτθρίου. Η διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου, ειδικά για τθν άςκθςθ 
ενδίκων μζςων κατά απόφαςθσ, δεν εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ δίκθσ που αφορά ςτον 
προςδιοριςμό ι τθ μετατροπι τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ μεταξφ εργαηομζνων και του διμου. Η 
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ για τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων εδαφίων, 
λαμβάνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ δικθγόρου, θ ζλλειψθ τθσ οποίασ ςυνεπάγεται 
ακυρότθτα τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Η παροφςα ρφκμιςθ ιςχφει και όταν θ αρμοδιότθτα 
αςκείται από το δθμοτικό ςυμβοφλιο. 

- Σφμφωνα με το άρκρο 109 παρ. 9β του Ν. 3852/2010 (όπωσ ιςχφει) ορίηεται ότι «Οφειλζσ 
των κοινωφελϊν επιχειριςεων και ΔΕΥΑ κακϊσ και αμιγϊν επιχειριςεων του Π.Δ. 410/1995 
που λφονται, προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, τα αςφαλιςτικά ταμεία και προσ τρίτουσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δεδουλευμζνων αποδοχϊν του μεταφερόμενου προςωπικοφ 
τουσ, μποροφν να καταβάλλονται από τον οικείο Διμο, μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του Δθμοτικοφ Συμβουλίου που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των 
μελϊν του. Τα μζλθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου δεν διϊκονται ποινικϊσ για τθν κατά το 
προθγοφμενο εδάφιο αναδοχι του χρζουσ». 
 
Αφοφ ολοκλιρωςε ο Αντιδιμαρχοσ τθν ειςιγθςθ, πιρε το λόγο ο κ. Διμαρχοσ και είπε ότι  
οι όροι που προτείνονται ζχουν κετικζσ επιπτϊςεισ για τον Διμο δεδομζνου ότι ο Διμοσ κα 
αποπλθρϊςει τθν ανωτζρω οφειλι άτοκα ςε βάκοσ τετραετίασ, δεν κα επιβαρυνκεί οφτε με 
τουσ τόκουσ οφτε με δικαςτικά ζξοδα αφοφ θ Εταιρεία  «ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε.» απαλλάςςει το 
Διμο από τθν υποχρζωςθ αυτι.  
Επίςθσ κεωρεί υποχρζωςθ του Διμου τθν καταβολι του ανωτζρω ποςοφ προσ τθν Εταιρεία 
αφοφ τα ζργα ζχουν ολοκλθρωκεί και παραδοκεί προσ χριςθ ςτουσ δθμότεσ.   
τθ ςυνζχεια οι επικεφαλισ κ.κ. Μανάβθσ Ακανάςιοσ, Βουδοφρθσ Νικόλαοσ,  Μπιτςάκου 
Αςπαςία και Πανταηισ Παν/τθσ Δθμοτικόσ φμβουλοσ, κατζκεςαν τισ απόψεισ τουσ και 
ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν, όπωσ λεπτομερϊσ ςτα 
απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά αναγράφονται.  
Αφοφ ολοκλθρϊκθκε θ ςυηιτθςθ ο Πρόεδροσ ζκεςε το κζμα ςε ψθφοφορία για τθν 
υμβιβαςτικι επίλυςθ τθσ οικονομικισ διαφοράσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε. και 
Διμου Βζλου Βόχασ και αποδοχι οφειλισ φψουσ 456.865,99 Ευρω του υπό εκκακάριςθ 
Ν.Π.Ι.Δ. με τθν επωνυμία «Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Βζλου (ΔΗΚΕΒ) προσ τθν 
Εταιρεία ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε.», ςφμφωνα με τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και το Δθμοτικό υμβοφλιο  
 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 

ΜΕ 15 ΨΗΦΟΤ ΤΠΕΡ  
9 ΨΗΦΟΤ ΚΑΣΑ (των κ.κ. Μανάβθ Α. του Παν/τθ, Μανάβθ Α. του Δθμθτρίου, Κατςιφϊλθ Π., 

Λυμπερόπουλου Ε., Πανταηι Π., Ραχανιϊτθ Ν., Λιάκο Μ., Δθμθτρίου Μ., Καραφωτιάσ Γ.) 

1 ΛΕΤΚΟ τθσ κ. Μπιτςάκου Α.  
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1. Σθ υμβιβαςτικι επίλυςθ τθσ οικονομικισ διαφοράσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε. και 

Διμου Βζλου Βόχασ.  

2. Σθν αποδοχι οφειλισ φψουσ 456.865,99 Ευρω ςτθν Εταιρεία «ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε.».    

3. Σθν εξόφλθςθ του ανωτζρω ποςοφ ςε τζςςερισ (4) ιςόποςεσ άτοκεσ ετιςιεσ δόςεισ ςε 

θμερομθνίεσ που κα αποφαςίςει ο Διμοσ Βζλου Βόχασ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 

νομιμότθτασ τθσ απόφαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου.   

4. Σθν παραίτθςθ τθσ εταιρείασ  «ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε.»  από τθν αξίωςθ για καταβολι τόκων 

υπερθμερίασ, δικαςτικισ δαπάνθσ, κακϊσ και οποιονδιποτε άλλων εξόδων, που τυχόν πθγάηουν 

από τθν ανωτζρω αιτία. 

5. Σθ ςφναψθ ςυμφωνθτικοφ μεταξφ Διμου Βζλου Βόχασ και τθσ Εταιρείασ «ΠΙΣΕΤΟ Α.Ε.»., για 

τθν ανάλυςθ των ανωτζρω.    

 

  

 

 

 

 

 
 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ.  46/2021 
υντάχκθκε και υπογράφεται 

 
      O Πρόεδροσ     Σα Μζλθ 

 
Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΛΗ  
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