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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 08-04-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 113 / 2019       

Θέµα: Έγκριση τµηµατικής καταβολής ποσού βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. 
Εξωδικαστικός συµβιβασµός. 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 08η του µήνα Απριλίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 6386/04-04-2019 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 είκοσι τέσσερις (24) και απόντες εννιά (09) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
3 Μεζίκης Βασίλειος 3 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Μαυρίδου Αναστασία 
5 Κεσόγλου Παύλος 5 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6 Εµεινίδης Αναστάσιος 
7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 7 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
8 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 8 Αβραµίδης Μωυσής 
9 Σιδηρόπουλος Σάββας 9 Λαδάς Παράσχος 
10 Γρούγιος Ηλίας 10  
11 Μανωλόπουλος Βασίλης 11  
12 Κατζικάς Γεώργιος 12  
13 Σουσλόγλου Νικόλαος 13  
14 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 14  
15 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 15  
16 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Αθανασιάδης Ιωάννης 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Καζαντζίδης Γεώργιος 20  
21 Γκαλέτσης Αθανάσιος 21  
22 Νοτάκης Ιωάννης 22  
23 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 23  
24 Σµήλιος Ηλίας 24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία παρέστη και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, η οποία απουσίαζε. 

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  

Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 
εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή 
τους ως έκτακτο . 

 
Ο πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 2ου,του 3ου και του 4ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου 
τακτικού θέµατος. 
 
-Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σµήλιος Ηλίας αποχώρησε µετά την συζήτηση του 14ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. Αποστολίδου 
Μαρία έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παργρ. 1 περίπτωση ιδ’  του ν. 3852/2010, «Η οικονοµική επιτροπή 
αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης που έχουν 
αντικείµενο µέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δηµοτικό 
συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο που 
υπερβαίνει το παραπάνω ποσό». 
 
Για τον λόγο αυτόν θέτουµε υπόψη σας τα εξής: Στις 13/02/2019 επιδόθηκε η µε αριθµό 284/2019 
τελεσίδικη απόφαση Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών, σύµφωνα µε την οποία, και σύµφωνα µε τον 
συνηµµένο πίνακα του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου κ. ∆ήµου ∆ιονυσίου, ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-
Μενεµένης έχει την υποχρέωση να καταβάλει στους ενάγοντες το συνολικό ποσό των 163.243,69€ 
(110.928,48€ κεφάλαιο και 52.315,21€ τόκοι υπολογισθέντες ως την 21η Μαρτίου 2019) από 
µισθολογικές διαφορές. 
 
Επίσης, την 14η Μαρτίου 2019 µας επιδόθηκε η Αναγγελία Εκχώρησης και  ∆ήλωση Ειδικής 
∆ιαδοχής (ΚΠολ∆ 925), σύµφωνα µε την οποία προσδιορίζεται η αµοιβή του δικηγόρου και του 
εκχωρείται το δικαίωµα να εισπράξει την αµοιβή του από τα επιδικασθέντα.  
 
Με σκοπό την όσο το δυνατό µεγαλύτερη ελάφρυνση του ∆ήµου από τις οικονοµικές  συνέπειες της 
ανωτέρω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, µετά από ηλεκτρονική αλληλογραφία και προτάσεις, 
απεστάλη στον δικηγόρο της υπόθεσης  η µε αριθµό πρωτοκόλλου 6014/29-3-2019 επιστολή µε 
πρόταση συµβιβαστικής επίλυσης- τµηµατική καταβολή , η οποία συνίσταται στο εξής: 
 
 
Το ποσό ανωτέρω ποσό να µην τοκοφορήσει περαιτέρω του υπολογισµού των τόκων (21-3-2019), 
ενώ η δικαστική απόφαση διατάσσει την τοκοφορία του έως την πλήρη εξόφληση, και να αποδοθεί 
τµηµατικά ως εξής: 
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Η πρώτη δόση 34.411,76, και να καταβληθεί το αργότερο την 15/05/2019.  
 
Η δεύτερη δόση 64.415,976€ και να καταβληθεί το αργότερο την 30/9/2019.  
 
Η τρίτη δόση 64.415,976€ και να καταβληθεί το αργότερο την 31/3/2020.  
 
Την πρόταση του ∆ήµου απεδέχθη αυθηµερόν ο δικηγόρος της υπόθεσης µε το από 29/3/2019 
ηλεκτρονικό του µήνυµα.  
 
Πριν την παρούσα εισήγηση, συναίνεσε µε θετική γνωµοδότηση και ο νοµικός σύµβουλος του 
∆ήµου κ. ∆ήµου ∆ιονύσιος, στο γεγονός ότι είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου η πρόταση,  εφόσον 
το ποσό  δεν τοκοφορεί περαιτέρω της 21/03/2019 ενώ η δικαστική απόφαση διατάσσει την 
τοκοφορία του έως την πλήρη εξόφληση, και αυτό εξοφλείται ένα έτος αργότερα,  αποπληρώνεται δε 
τµηµατικά ώστε να µην επιβαρυνθεί ο ∆ήµος ταµειακά, εφόσον, ως τελεσίδικη δικαστική απόφαση, 
οι δικαιούχοι δύνανται ανά πάσα στιγµή να κατάσχουν το σύνολο των επιδικασθέντων από το 
Ταµείο του ∆ήµου. 

Εισηγούµαστε 
 την αποδοχή ή µη της πρότασης  για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, ήτοι τη µη περαιτέρω 
τοκοφορία του επιδικασθέντος ποσού και την τµηµατική καταβολή του στα ποσά και στις 
ηµεροµηνίες που προτάθηκαν και έγιναν αποδεκτά από την πλευρά των αντιδίκων.  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Αποδέχεται την πρόταση  για τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, ήτοι τη µη περαιτέρω τοκοφορία του 
επιδικασθέντος ποσού και την τµηµατική καταβολή του στα ποσά και στις ηµεροµηνίες που 
προτάθηκαν και έγιναν αποδεκτά από την πλευρά των αντιδίκων ως εξής: 
  
Η πρώτη δόση 34.411,76, και να καταβληθεί το αργότερο την 15/05/2019.  
 
Η δεύτερη δόση 64.415,976€ και να καταβληθεί το αργότερο την 30/9/2019.  
 
Η τρίτη δόση 64.415,976€ και να καταβληθεί το αργότερο την 31/3/2020.  

 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 113 / 2019. 

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

 
           Ο Πρόεδρος                                        Τα Μέλη 
  
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
                 Αµπελόκηποι  09 - 04 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 

            Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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