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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ    
 

 

              ΘΕΜΑ : «Διαγραφή σε ποσοστό 50% των οφειλών της εταιρείας ΚΑΡΦΟΥΡ                     

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. & διακανονισμός του υπολοίπου, βάσει της  υπ'αρίθμ.8/16/1/2017  

Απόφασης  Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ». 

 

 

 

ΣΧΕΤ.: 1. Τις διατάξεις της παρ 2  άρθρο 174 του Ν.3463/06. ΚΔΚ  

              2. Τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος 

              3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του  Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/14.11.02 τεύχος Α) 

                  Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών  

                  των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες  

                  διαδικασίες.    

              4.  Τις διατάξεις των  άρθρων 99επ. του Ν.3588/2007 περί ΠτΚ.                                                                                  

       5. Την υπ'αρίθμ. 8/16/1/2017 Απόφαση επικύρωσης των συμφωνιών εξυγίανσης & μεταβίβασης                                

επιχείρησης (σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ.του Ν.3588/2007 περί ΠτΚ.),  Πολυμελούς  

     Πρωτοδικείου Αθηνών. 

6. Την υπ'αρίθμ. Πρωτ.946/20-01-17 ανακοίνωση καταχώρησης (Γ.Ε.Μ.Η.) 

              7. Την  υπ'αρίθμ. πρωτ.8443/27-3-2017  αίτηση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ  

                  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (δ.τ. ''ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ''). 

               8. Τις υποχρεώσεις της εταιρείας ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. προς τον Δήμο μας. 

              

       Με το υπ'αρίθμ. πρωτ.8443/27-3-2017  έγγραφο της η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ      

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (δ.τ. ''ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ''), αιτήθηκε την διαγραφή και διακανονισμό των 

υποχρεώσεων της εταιρείας ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΑΦΜ 999842977) βάσει της  

υπ'αρίθμ. 8/16/1/2017 Απόφασης επικύρωσης των συμφωνιών εξυγίανσης & μεταβίβασης                         

επιχείρησης (σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ.του Ν.3588/2007 περί ΠτΚ.),  Πολυμελούς  

Πρωτοδικείου Αθηνών.  
 

Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν 

υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις. 

Οι δικαστικές αποφάσεις που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων και για τους Οργανισμούς  



Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), είναι οι έχουσες ισχύ δεδικασμένου, ήτοι οι τελεσίδικες δικαστικές 

αποφάσεις (άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος , άρθρου 1 του  Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/14.11.02 τεύχος Α)).  

Ο Δήμος μας, βάσει των παραπάνω, έχει υποχρέωση συμμόρφωσης, διότι η ως άνω απόφαση  επικύρωσης  

δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα ( άρθρο 99 του Ν.3588/2007 περί ΠτΚ.). 

    

    Η υπ'αρίθμ. 8/16/1/2017 Απόφαση, μεταξυ των άλλων επικυρώνει την συμφωνια εξυγίανσης & 

μεταβίβασης  επιχείρησης ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην  εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.  και ορίζει ότι : 

« ...από το σύνολο των κατά την 30/6/2016 υποχρεώσεων της αιτούσας προς τους ΟΤΑ... ( 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για το χρονικό διάστημα από 1/7/2016 έως την έκδοση περί επικύρωσης 

της συμφωνίας εξυγίανσης (ήτοι 16/1/2017), διαγράφονται σε ποσοστό 50%. 

Οι ανωτέρω  υποχρεώσεις και οφειλές μετά την απομείωση τους,διακανονίζονται και εξοφλούνται  σε 36 

άτοκες ισόποσες  μηνιαίες δόσεις, χωρίς την επιβολή τόκων, προσαυξήσεων και εν γένει επιβαρύνσεων,  

της πρώτης δόσης καταβλητέας εντός 60 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής 

και εκάστης των επόμενων δόσεων καταβλητέας την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου 

ημερολογιακού μήνα ...» 

 

    Από τα αρχεία της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι οι απαιτήσεις του Δήμου μας από την εταιρεία 

ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που αφορούν Τέλη Ύδρευσης έως και το Γ' τετρ.2016  ανέρχονται  

στο ποσό των 17.778,82€, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Η Ταμειακή Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω,  εισηγείται  προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

την διαγραφή σε ποσοστό 50% των υποχρεώσεων ύψους  17.778,82€,  έως την 16η/1/2017,  

της εταιρείας ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. & τον διακανονισμό του υπολοίπου σε 36 άτοκες 

ισόποσες  μηνιαίες δόσεις, χωρίς την επιβολή τόκων, προσαυξήσεων και εν γένει επιβαρύνσεων,  

της πρώτης δόσης καταβλητέας εντός 60 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας και εκάστης των επόμενων δόσεων καταβλητέας την τελευταία εργάσιμη ημέρα  

εκάστου επόμενου ημερολογιακού μήνα.  
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

 

 

 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ  

 

           

              Συνημμένα: 

             1. Η υπ'αρίθμ. υπ'αρίθμ. 8/16/1/2017 Απόφαση  Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

            2. Η υπ'αρίθμ. Πρωτ.946/20-01-17 ανακοίνωση καταχώρησης (Γ.Ε.Μ.Η.) 

             2. Η υπ'αρίθμ. πρωτ.8443/27-3-2017  αίτηση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ  

                  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. (δ.τ. ''ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ''). 
             

              Κοινοποίηση: 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΕΩΣΗ 

Α' τετρ.2016 3353-06Ν 93,29

Α' τετρ.2016 3497-06Ν4 120,41

Α' τετρ.2016 3498-06Ν4 112,50

Β' τετρ.2016 3353-06Ν 62,22

Β' τετρ.2016 3497-06Ν4 57,07

Β' τετρ.2016 3498-06Ν4 63,68

Γ' τετρ.2016 3353-06Ν 5.473,90

Γ' τετρ.2016 3497-06Ν4 6.033,93

Γ' τετρ.2016 3498-06Ν4 5.761,82

ΣΥΝΟΛΟ 17.778,82



             1.Αρχείο Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας. 

 


