
                                                                                                                                       

                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Απόσπασµα από το πρακτικό της 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                   24/08/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Αριθ. Απόφασης: 152/2016 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση του περιορισµού του αιτήµατος της  υπόθεσης  Σταύρου Κοιλιαρίδη. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µήνα Αυγούστου του έτους 
2016 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη  και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 10447 /19-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον 
καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες 
ήταν: 
1) Μεζίκης Βασίλειος (Πρόεδρος), 2) Αποστολίδου Μαρία (µέλος),  3) Κατζικάς Γιώργος (µέλος), 
4) Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος), 5) Ράπτου Όλγα (µέλος), 6) Κωνσταντίνου Κυριάκος 
(αναπληρωµατικό µέλος) 7) Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 8) Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 9) 
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη  (αναπληρωµατικό µέλος). 
Απόντες: Ουδείς. 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη 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». 
 
Με την µε α.π. 2064/16-2-0215 αίτηση της πληρεξουσίας δικηγόρου κας Καραγιάννη –Καπλάνη 
Μαγδαληνής, µας ζητήθηκε η εξόφληση της µε αριθµό 14075/2014 τελεσίδικης απόφασης Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης υπέρ του Σταύρου Κοιλιαρίδη του Γεωργίου, η οποία και του επιδίκασε το 
ποσό των 140.288,00€, το οποίο αφορούσε αποζηµίωση 350,72τµ επί 400,00€/τµ.και συνολικά, µαζί 
µε τις περαιτέρω χρεώσεις της Απόφασης, 142.742,32€. 
 
Όπως εκτενώς έχει συζητηθεί κατά τη Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 2-11-2015 και 
ελήφθη η υπ άριθµ. 341/2015 Α∆Σ (Α∆Α: Ω28ΧΩΨΕ-14Γ), ο ∆ήµος µας πρέπει να καταβάλει στον 
ανωτέρω δικαιούχο της αποζηµίωσης απαλλοτριωµένου ακινήτου µε την υπ άριθµ. 70/2003 Πράξη 
Εφαρµογής συνοικισµού ∆ενδροποτάµου, για τους αναλυτικούς λόγους που εκεί παρατίθενται, το 
παραπάνω συνολικό ποσό σε περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριµένα σε τρία έτη, 2016, 2017 και 
2018.  
Ήδη ο δικαιούχος, δια της πληρεξουσίας δικηγόρου του, µε το µε α.π. 9293/18-07-2016 Πληρεξούσιο 
που προσκόµισε, περιορίζει το αίτηµά του σε αποζηµίωση εµβαδού 202,90τµ., δηλαδή τα µέτρα που 
αναγράφονται στην από 09/03/2010 Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδίου, όταν αποδέχθηκε συµψηφισµό 
µέτρων από τη ρυµοτοµία της ιδιοκτησίας του.  
Συνεπώς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο ∆ήµος µας θα του καταβάλει συνολικά το ποσό των 202,90 Χ 
400= 81.160,00€ και επιπλέον, σύµφωνα µε το διατακτικό της µε αριθµό 14075/2014 τελεσίδικης 
απόφασης Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης α. 350,00€ έξοδα παράστασης δικηγόρου του 
αιτούντος και β. σε ποσοστό 1,5% επί της καθορισθείσας αποζηµίωσης για τη σύνταξη της αίτησης και 
των προτάσεων, ήτοι 2.104,32€. Αθροιστικά δε 83.614,32€. 



                                                                                                                                       

 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της 

1. Το άρθρο 72 παργρ. 1 περίπτωση ιδ’  του ν. 3852/2010. 
2. Την µε α.π. 2064/16-2-0215 αίτηση της πληρεξουσίας δικηγόρου . 
3. Την µε αριθµό 14075/2014 τελεσίδικη απόφαση Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης . 
4. Το µε α.π. 9293/18-07-2016 Πληρεξούσιο . 
5. Τη σχετική Γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου µας. 

 
να εισηγηθεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση ή µη της πρότασης περί περιορισµού του 
αιτήµατός του σε αποζηµίωση εµβαδού 202,90τµ., δηλαδή τα µέτρα που αναγράφονται στην από 
09/03/2010 Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδίου, όταν αποδέχθηκε συµψηφισµό µέτρων από τη ρυµοτοµία 
της ιδιοκτησίας του.  
                         
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω 
εισήγηση του προέδρου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Λαµβάνοντας υπόψη της   
 

1.Το άρθρο 72 παργρ. 1 περίπτωση ιδ’  του ν. 3852/2010 
2.Την µε α.π. 2064/16-2-0215 αίτηση της πληρεξουσίας δικηγόρου  
3.Την µε αριθµό 14075/2014 τελεσίδικη απόφαση Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  
4.Το µε α.π. 9293/18-07-2016 Πληρεξούσιο  
5.Τη σχετική Γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου µας 
 

εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την έγκριση της πρότασης περί περιορισµού του αιτήµατός 
του κου Κοιλιαρίδη Σταύρου του Γεωργίου,  σε αποζηµίωση εµβαδού 202,90τµ., δηλαδή τα µέτρα που 
αναγράφονται στην από 09/03/2010 Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδίου, όταν αποδέχθηκε συµψηφισµό 
µέτρων από τη ρυµοτοµία της ιδιοκτησίας του.  

Η ανωτέρω απόφαση θα υποβληθεί στα πλαίσια της προβλεπόµενης διαδικασίας στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
                        
Β)   Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 152/2016. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι  25/08/2016 
 
 
 
       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
               Μεζίκης Βασίλειος 


