
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 12ης/28-06-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 43 /2021 

ΘΕΜΑ: 

Υποβολή πρότασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση 
εκκρεμούς αγωγής με αριθμό ΑΓ341/04-08-2020 της Ανώνυμης 
Τεχνικής Εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη κατά των 
Δήμων Βελβεντού και Σερβίων. Αποδοχή συμβιβασμού σε σχέση 
με την πρόταση του Δήμου. Εξουσιοδότηση Δημάρχου και 
πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου για υπογραφή πρακτικού 
συμβιβασμού αν και εφόσον αυτός επιτευχθεί. 

  
 Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 28 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 21:00, τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και μέσω τηλεδιάσκεψης 
συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το 
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ύστερα από 
την αριθμ. πρωτ. 2008/24-06-2021 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
κας Μαλλού Βάϊας. 
 Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε 
από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 - μελών δήλωσαν συμμετοχή 
-16- μέλη και ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                         Απόντες                                
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Μανώλας Αριστείδης 
2 Αγγέλης Δημήτριος   
3 Αχίλλας Γεώργιος   
4 Γκίκας Ιωάννης   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Ζορζοβίλης Ζήνων   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Κουκόλη Σοφία   
9 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   

10 Τράντα Ιωάννα   
11 Τσέγκος Νικόλαος   
12 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
13 Τέτος Νικόλαος    
14 Παπαδημητρίου Ζήνων   



15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Γκαμπράνη Ειρήνη   
 
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
           Παρόντες                         Απόντες                                  
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού 1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 2 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου 
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι: 
         Παρόντες                             Απόντες                              
1 Μύρος Δημήτριος 1 Τζάτσου Βάϊα 
2 Μυλωνά Κατίνα 2 Κουκάλης Ζήνων 
  3 Παπανδρίτσα Μαρία 
  4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, 

Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 3ο θέμα της συνεδρίασης η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο 

στον Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
Σύμφωνα με την από 24/6/2021 Γνωμοδότηση του Δικηγόρου Κοζάνης Γράβα Απόστολου 

που σας κοινοποιείται για την υπόθεση της με αριθμό ΑΓ341/04-08-2020 αγωγής της Ανώνυμης 
Τεχνικής Εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που 
εδρεύει στην Θεσσαλονίκη κατά των Δήμων Βελβεντού και Σερβίων, η οποία του ανατέθηκε με την 
88/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο κατά λόγο 
αρμοδιότητας να αποφασίσει σχετικά με την υποβολή συμβιβαστικής πρότασης στην Εταιρεία 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ώστε να επιλυθεί η 
διαφορά ενδοδικαστικά στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.  

Η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διεκδικεί από τους Δήμους Σερβίων και Βελβεντού ποσό 95.480 ευρώ λόγω μη 
εξόφλησης τιμολογίων για παρασχεθείσα εργασία της για συντήρηση του Ε.Ε.Λ. Βελβεντού προς 
τον ενιαίο τότε Δήμο Σερβίων-Βελβεντού την περίοδο 2016-2017. 

Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος Ουσίας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κάλεσε τους 
διαδίκους (δυο Δήμους και Τεχνική Εταιρεία) με το από 29/6/2020 έγγραφό του που επιδόθηκε 
στον Δήμο στις 12/1/2021 να  προσκομίσουν στο Δικαστήριο όλα τα αναγκαία στοιχεία για 
ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς. 

Στις 22/6/2021 έγινε η συνεδρίαση του δικαστηρίου στη Θεσσαλονίκη και αφού 
συζητήθηκαν διαδικαστικές λεπτομέρειες υπογράφτηκε ενώπιον του Δικαστηρίου το από 22/6/2021 
Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο το Δικαστήριο ανέβαλε τη συνάντηση για την επίλυση της 
διαφοράς και όρισε νέα ημερομηνία την 7/7/2021.      

Με βάση όσα περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση και με όσα έπεσαν στην αντίληψή μου 
από την παράσταση στο Τμήμα Γ΄Ουσίας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 22/6/2021, 
παραθέτω προς το Σώμα τα εξής δεδομένα:  

1.- Οι εργασίες που εκτέλεσε η ενάγουσα και αυτή όπως ισχυρίζεται δεν τις πληρώθηκε 
έγιναν εν γνώσει της, ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία, αποδεχόμενη 
αυτή τον κίνδυνο να μην μπορέσει άμεσα και νόμιμα να πληρωθεί. Προκύπτουν αμφιβολίες και 



γεννώνται ερωτηματικά σχετικά με το σύννομο ή μη της απαίτησης της εταιρείας, προερχόμενη είτε 
από άκυρες συμβάσεις, είτε κατόπιν προφορικών (άτυπων) εντολών του τότε Δημάρχου του Δήμου 
Σερβίων -Βελβεντού, οι οποίες ενδεχομένως, να συνιστούν αδικαιολόγητη κατάτμηση του έργου. 
Κρίνω επιβεβλημένο σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Βελβεντού να διατηρήσει τις επιφυλάξεις του, ως 
προς την εκκρεμή αγωγή (ΑΓ 341/2020) για ζητήματα που αφορούν στο παραδεκτό της αγωγής 
και της παθητικής νομιμοποίησης του Δήμου, όσο και στην ουσία της υπόθεσης τις οποίες ούτως ή 
άλλως θα εκθέσει ενώπιον του δικαστηρίου, σε περίπτωση που ματαιωθεί ο συμβιβασμός.  

2.- Η απαίτησή της είχε γεννηθεί και είχε καταστεί απαιτητή από τον πρώην Δήμο 
Σερβίων–Βελβεντού, από το έτος 2019 με αγωγή της στα πολιτικά δικαστήρια (ΤΜ 22/14.2.2019 
Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης) και τούτο ανεξάρτητα αν επί αυτής της αγωγής εκδόθηκε η με 
αριθμό 121/2020 απόφαση του δικαστηρίου που απέρριψε αυτήν ως απαράδεκτη. Εκτιμώ, ότι ως 
υπόθεση αφορά τον καθολικό διάδοχο του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, που είναι ο Δήμος Σερβίων 
και όχι το Δήμο Βελβεντού που ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 1/9/2019 και δεν συμμετείχε στη 
λήψη όλων των προγενέστερων αποφάσεων.  

3.- Ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού δεν εισέπραξε, ως όφειλε εκ του νόμου, τα ανταποδοτικά 
τέλη της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού από τους δημότες για τα έτη 2015, 2016 και 
2017, με τα οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την δημιουργηθείσα δαπάνη.  

4.- Ο Δήμος Βελβεντού, ως μη όφειλε, έχει ήδη υποβληθεί σε μια δαπάνη 18.698,46 ευρώ 
προς ιδιωτική εταιρεία για την μεταφορά 215.420 λίτρων λυματολάσπης η οποία προέκυψε από τη 
λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού κατά τη χρονική περίοδο διαχείρισης του Δήμου 
Σερβίων-Βελβεντού. 

5.- Ο Δήμος Βελβεντού σήμερα για την αντίστοιχη με την περιγραφόμενη στο δικόγραφο 
της αγωγής παροχή υπηρεσιών (λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων της μονάδας του 
Βιολογικού καθαρισμού Βελβεντού) δαπανά μηνιαίως ένα ποσό που κυμαίνεται περίπου στις 
3.300 ευρώ πλέον του  αναλογούντος Φ.Π.Α.  

 Μετά από αυτά εισηγούμαι στο Σώμα τα εξής:  
1.- Ο Δήμος Βελβεντού να προχωρήσει στην υποβολή της ακόλουθης  πρότασης 

συμβιβασμού προς την ενάγουσα εταιρεία η οποία θα ισχύει μόνο σε περίπτωση αποδοχής της 
και η οποία προβλέπει::   

α) Να προτείνει στην ενάγουσα να της καταβληθεί  ένα ποσό για τις υπηρεσίες που αυτή 
προσέφερε για την ίδια αιτία, για 14 μήνες, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην αγωγή, που 
να είναι αντίστοιχο με τη σημερινή δαπάνη που υποβάλλεται ο Δήμος, ήτοι να της προταθεί η 
καταβολή ποσού (14 χ 3.300,00€) = 46.200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 11.088,00 € ήτοι 
συνολικά 57.288,00 € με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Το ως άνω προτεινόμενο 
ποσό συμβιβασμού θα τελεί υπό την αίρεση αποδοχής του και από το Δήμο Σερβίων. Ταυτόχρονα 
η ενάγουσα αποδεχόμενη την πρόταση να   παραιτηθεί από την υπόλοιπη  απαίτησή της και από 
την καταβολή των τόκων υπερημερίας, της δικαστικής δαπάνης και οποιωνδήποτε άλλων εξόδων 
από την παραπάνω αιτία. Η πρόταση αυτή ανταποκρίνεται στις επικρατούσες σήμερα συνθήκες 
και θα είναι επ’ ωφελεία του Δήμου στο ενδεχόμενο που γίνει αυτή αποδεκτή, αφού ο Δήμος δεν 
θα επωμισθεί με όλο το κεφάλαιο, τους τόκους υπερημερίας για μεγάλο διάστημα και με δικαστικά 
έξοδα.  

β) Να εφαρμοσθεί στο ως άνω προτεινόμενο ποσό συμβιβασμού, ο επιμερισμός του 
ποσού με πληθυσμιακά κριτήρια μεταξύ των δύο Δήμων (ήτοι Δ. Σερβίων 76,75% και Δ. Βελβεντού 
23,25%) ήτοι ο Δήμος Βελβεντού να συμμετάσχει στο προτεινόμενο ποσό συμβιβασμού με το 



ποσό 10.741,50€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 3.196,67€  ήτοι συνολικά 13.319,46€, επειδή η 
καθολική ευθύνη για την διαχείριση του θέματος βαρύνει αποκλειστικά τον καταργηθέντα Δήμο 
Σερβίων-Βελβεντού και τα αιρετά του όργανα της περιόδου 2016-2017, επιφυλασσόμενου του 
Δήμου Βελβεντού για την αναζήτηση ευθυνών κατά παντός υπευθύνου για την  διαχείριση του 
θέματος. Η καταβολή του ποσού εκ μέρους του Δήμου Βελβεντού εφόσον επέλθει συμβιβασμός να 
γίνει σε μία δόση στις 30/9/2021. 

2.-Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την αποδοχή του συμβιβασμού εφόσον γίνει 
αποδεκτή η πρόταση  

3.-Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου για 
υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού αν και εφόσον αυτός επιτευχθεί.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφού έθεσε τις 
απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα 
μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την υποβολή της ακόλουθης  πρότασης συμβιβασμού από τον Δήμο 
Βελβεντού προς την ενάγουσα εταιρεία, η οποία θα ισχύει μόνο σε περίπτωση αποδοχής της και 
η οποία προβλέπει:  

α) Να προτείνει στην ενάγουσα να της καταβληθεί, ένα ποσό για τις υπηρεσίες που αυτή 
προσέφερε για την ίδια αιτία, για 14 μήνες, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην αγωγή, 
που να είναι αντίστοιχο με τη σημερινή δαπάνη που υποβάλλεται ο Δήμος, ήτοι να της προταθεί η 
καταβολή ποσού (14 χ 3.300,00€) = 46.200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 11.088,00 € ήτοι 
συνολικά 57.288,00 € με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Το ως άνω προτεινόμενο 
ποσό συμβιβασμού θα τελεί υπό την αίρεση αποδοχής του και από το Δήμο Σερβίων. Ταυτόχρονα 
η ενάγουσα σε περίπτωση που κάνει αποδεκτή την ως άνω πρόταση θα παραιτηθεί άμεσα από 
την υπόλοιπη απαίτησή της και από την καταβολή των τόκων υπερημερίας, της δικαστικής 
δαπάνης και οποιωνδήποτε άλλων εξόδων από την παραπάνω αιτία. Η πρόταση αυτή 
ανταποκρίνεται στις επικρατούσες σήμερα συνθήκες και θα είναι επ’ ωφελεία του Δήμου στο 
ενδεχόμενο που γίνει αυτή αποδεκτή, αφού ο Δήμος δεν θα επωμισθεί με όλο το κεφάλαιο, τους 
τόκους υπερημερίας για μεγάλο διάστημα και με δικαστικά έξοδα.  

β) Να εφαρμοσθεί στο ως άνω προτεινόμενο ποσό συμβιβασμού, ο επιμερισμός του 
ποσού με πληθυσμιακά κριτήρια μεταξύ των δύο Δήμων (ήτοι Δ. Σερβίων 76,75% και Δ. 
Βελβεντού 23,25%) ήτοι ο Δήμος Βελβεντού να συμμετάσχει στο προτεινόμενο ποσό 
συμβιβασμού με το ποσό 10.741,50€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α 3.196,67€  ήτοι συνολικά 
13.319,46€ επειδή η καθολική ευθύνη για την διαχείριση του θέματος βαρύνει αποκλειστικά τον 
καταργηθέντα Δήμο Σερβίων-Βελβεντού και τα αιρετά του όργανα της περιόδου 2016-2017, 
επιφυλασσόμενου του Δήμου Βελβεντού για την αναζήτηση ευθυνών παντός υπευθύνου για την  
διαχείριση του θέματος. Η καταβολή του ποσού εκ μέρους του Δήμου Βελβεντού εφόσον επέλθει 
συμβιβασμός να γίνει σε μία δόση στις 30/9/2021. 

2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κο Εμμανουήλ Στεργίου για την αποδοχή του 
συμβιβασμού εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση  



3.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για υπογραφή 
πρακτικού συμβιβασμού αν και εφόσον αυτός επιτευχθεί.  

 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2021. 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η Πρόεδρος         Τα Μέλη 

(σφραγίδα – υπογραφή)       (υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 29 Ιουνίου 2021 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού 

 
Βάϊα Μαλλού 


