
 

 

 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                  ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

    Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αµπελόκηποι 

                                      

                   
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                Απόσπασµα  
Τηλέφωνο : 2313-313690                            Από το πρακτικό της  08 - 02 - 2016 
                                                                                                       συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 048/ 2016 

 
 ΘΕΜΑ: Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού: υπόθεση  «ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ 
ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΕ».  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 08η του µήνα Φεβρουαρίου 
έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 1548/03-
02-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους 
Συµβούλους.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών (33) µελών ήταν παρόντες είκοσι οκτώ (28) και απόντες πέντε (5), οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος  1 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
2 Βαλάνος Νικόλαος 2 Εµεινίδης Αναστάσιος  
3 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία  3 Κατζικάς Γεώργιος 
4 Μανωλόπουλος Βασίλης 4 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
5 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 5 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
6 Αποστολίδου Μαρία 6  
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος  7  
8 Γρούγιος Ηλίας 8  
9 Μεζίκης Βασίλειος 9  
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  10  
11 Κεσόγλου Παύλος 11  
12 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 12  
13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13  
14 Καρράς Ευστράτιος 14  
15 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 15  
16 Σουσλόγλου Νικόλαος  16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος  17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος  20  
21 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 21  
22 Αβραµίδης Μωϋσής 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Λαδάς Ευάγγελος 24  
25 Ράπτου Ολγα  25  
26 Νοτάκης Ιωάννης  26  
27 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 27  
28 Σµήλιος Ηλίας 28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 

 
 



 

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης. Παρέστη  
η κα Παλληκαρίδου Αναστασία ενώ απουσίασε η κα Κόπτη Ελένη. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 20ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κος 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:   
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παργρ. 1 περίπτωση ιδ’  του ν. 3852/2010, «Η οικονοµική επιτροπή 
αποφασίζει για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό ….ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι του 
ποσού των 30.000,00€ και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό ή την 
κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό» , 
 
Για τον λόγο αυτό ελήφθη η υπ άριθµ. 19/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:  
 
Με την υπ΄ αριθµ. 2116/2015 απόφαση ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης επιδικάσθηκε 
στην εταιρία µε την επωνυµία «ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΕΕ» ποσό ύψους 273.700,00€ για την καταβολή των οφειλοµένων προς αυτήν από την 
εκτέλεση του έργου «Μελέτη ολοκληρωµένης τεχνικής και κοινωνικής παρέµβασης 
συνοικισµού ∆ενδροποτάµου ∆ήµου Μενεµένης- Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων 
συνοικισµού ∆ενδροποτάµου ∆ήµου Μενεµένης- ανακατασκευή οδοστρωµάτων  στο 
συνοικισµό ∆ενδροποτάµου», εντόκως από την επίδοση της αγωγής έως  την εξόφληση, µε 
τον τόκο υπερηµερίας του άρθρου 4 παργρ 4 Π∆ 166/2003.  
 
Η απόφαση αυτή δικάζεται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό στο ∆ιοικητικό Εφετείο, σύµφωνα 
µε το αρθρ. 6 παρ. 2 περ. α΄ ν. 2717/1999 (Κ∆∆) "Οι διαφορές από διοικητικές συµβάσεις 
διάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθµό από το ∆ιοικητικό Εφετείο" και δεν υπήρχαν νοµικές 
ατέλειες στην υπόθεση, σύµφωνα µε τη σχετική γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου µας, 
ώστε να ασκήσουµε αναίρεση. Πιθανότητες να την κερδίσουµε δεν υπήρχαν και το µόνον 
που θα συνέβαινε θα ήταν ο  ∆ήµος µας να επιβαρυνθεί επιπλέον µε τόκους και δικαστική 
δαπάνη.  
 
Έτσι, ο ∆ήµος µας οφείλει προς την εταιρία µε την επωνυµία «ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ και ΣΙΑ 
ΕΕ ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΕ» τα εξής: 

1. 273.700,00€ το επιδικασθέν 
2. 125.109,00€ Τόκοι 
3.        576,00€ ∆ικαστική ∆απάνη  
Σύνολο: 399.385,00€ 

 
Με τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 1367/1-2-2016 πρότασή της η εταιρία προτείνει µεταξύ άλλων 
και τον εξής διακανονισµό της συνολικής οφειλής, προς διευκόλυνση του ∆ήµου µας:  

1. Την καταβολή ποσού 200.000,00€ έως την 20-2-2016 
2. Την καταβολή ποσού 100.000,00€ έως την 15-02-2017 
3. Την καταβολή ποσού 99.358,00€ έως την 15-02-2018 
 

µόνον για την  περίπτωση που ο ∆ήµος µας δε συνάψει δάνειο για την εξόφληση των 
τελεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων που τον βαραίνουν ή δε λάβει επιχορήγηση από το 
∆ηµόσιο για τον λόγο αυτόν γιατί στις περιπτώσεις αυτές ο ∆ήµος µας υποχρεούται να 
καταβάλει στην εταιρία το σύνολο του ποσού που δικαιούται.   
 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού λάβει υπόψη του: 

1. Το άρθρο 72 παργρ. 1 περίπτωση ιδ’  του ν. 3852/2010 
2. Την υπ΄ αριθµ. 2116/2015 απόφαση ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης  



 

 

3. Τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 1367/1-2-2016 πρότασή της εταιρίας «ΣΑΒΒΑΣ 
ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΕ» 

4. Τη σχετική Γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου µας 
5. Την υπ άριθµ. 19/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 

 

Να αποφασίσει την έγκριση ή µη της πρότασης της εταιρίας «ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ και ΣΙΑ 
ΕΕ ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΕ» για τον διακανονισµό της συνολικής οφειλής, προς 
διευκόλυνση του ∆ήµου µας µε τη µορφή που αυτή έχει στην πρόταση της εταιρίας, καθώς 
και όλα τα λοιπά αναφερόµενα σε αυτήν  
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
                                                

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
1) Εγκρίνει την πρόταση της εταιρίας «ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ ΑΒΑΚΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΕ» για τον διακανονισµό της συνολικής οφειλής, προς διευκόλυνση του 
∆ήµου µας µε τη µορφή που αυτή έχει στην πρόταση της εταιρίας, καθώς και όλα τα λοιπά 
αναφερόµενα σε αυτήν. 
  

      2) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 048/2016 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                                             Αµπελόκηποι  09 - 02 - 2016 
 
                                                                           Ακριβές Απόσπασµα 

 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                               Ο Πρόεδρος     

 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                         Βαλάνος Νικόλαος 

 


