
                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Από το πρακτικό της 4/2/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ:  Koυκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2313313689  
 
Αριθ. Απόφασης  016/2014                                               
  
Θέµα: Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού ως προς το ποσό των δικαστικών τόκων εκ της υπ’ αριθ. 
1704/13 απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης (εργατική διαφορά).  Ψήφιση της πίστωσης 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 4ην του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13,30 µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την 1402/30-1-2014 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:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Σιώπης Κων/νος, µέλος δ) Σουσλόγλου 
Νικόλαος, µέλος ε) Σάββα Αικατερίνη.  
 
Απόντες: Μεζίκης Βασίλειος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κατσαρός Ιωάννης. 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι βάσει της 
υπ’ άριθ. 1704/2013 Απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης ο ∆ήµος µας υποχρεούται να καταβάλει στους 
τρεις από τους 4 ενάγοντες της αγωγής εργατικών διαφορών (όπως αυτοί αναγράφονται στη συνηµµένη 
αγωγή επί της οποίας εξεδόθη η ανωτέρω απόφαση) το ποσό των 10.133,02€ στον καθένα καθώς και 
τους νόµιµους τόκους από της καταθέσεως της αγωγής τους (30-12-2005) έως και την εξ ολοκλήρου 
εξόφλησή τους.  

Μετά από πρόταση του ∆ήµου µας, στην οποία, άπαντες οι δικαιούχοι ενάγοντες της ανωτέρω απόφασης, 
εξέφρασαν τη σύµφωνη γνώµη τους δια µέσου της συνηγόρου τους κυρίας Ταρσίτσας Καλλιµπάκα, έγινε 
αποδεκτό από αµφότερα τα µέρη το εξής: 

Να καταβληθεί σε καθένα από τους τρεις δικαιούχους ενάγοντες ολόκληρο το ποσό του κεφαλαίου που 
τους επιδικάστηκε από την ανωτέρω απόφαση Εφετείου αλλά ως προς τους νοµίµους τόκους να τους 
καταβληθεί το 80% του ποσού που προκύπτει από τον υπολογισµό τους από την ηµέρα κατάθεσης της 
αγωγής έως και 31-01-2014, ανεξαρτήτως της ηµέρας καταβολής τους και πλήρους εξόφλησης της 
δικαστικής οφειλής.  

Ο ανωτέρω περιγραφόµενος εξωδικαστικός συµβιβασµός είναι εµφανώς προς το οικονοµικό συµφέρον 
του ∆ήµου µας, όπως γνωµοδότησε και σχετικά ο δικηγόρος του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιος ∆ήµου στη 
συνηµµένη επιστολή του, εφόσον:  από τον υπολογισµό των τόκων που αφορούν στη συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο (30-12-2005 έως 31-01-2014) καθένας από τους δικαιούχους ενάγοντες πρέπει να λάβει 
ως αντιστοιχία τόκων το ποσό των 4.924,50€ και αθροιστικά ο ∆ήµος µας να καταβάλει 4.924,50€ Χ 3 = 
14.773,50€ ενώ µε τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, καθένας από τους ενάγοντες θα λάβει 3.940€ και 
αθροιστικά ο ∆ήµος µας θα καταβάλει 11.820,00€. Επιπλέον, ο ∆ήµος µας θα εξοικονοµήσει τα χρήµατα 
των τόκων που θα «τρέξουν» από 01-02-2014 έως την πλήρη εξόφληση της οφειλής, το ύψος των οποίων 
δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί επί του παρόντος, οπωσδήποτε όµως θα προκύπτει εξοικονόµηση.  



                                                                

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, καλείται η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παργρ.1 
περίπτωσης ιδ του ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παργρ. 5 του ν. 4071/2012, 
να εγκρίνει τον εξωδικαστικό συµβιβασµό µεταξύ του ∆ήµου µας και των τριών δικαιωµένων εναγόντων 
της υπ άριθµ. 1704/2013 Απόφασης Εφετείου Θεσσαλονίκης ως οικονοµικώς συµφέροντα για τον ∆ήµο 
µας. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παργρ.1 περίπτωσης ιδ του ν. 3852/2010 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παργρ. 5 του ν. 4071/201, την υπ αριθ. 1704/2013 Απόφασης 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου 

                                
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Οµόφωνα 

Α). Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συµβιβασµό µεταξύ του ∆ήµου µας και των κκ Γιαπαλή Αικατερίνης, 
∆ρακόπουλο Γεώργιο και Καρµατζόγλου ∆έσποινας (όπως εκπροσωπούνται από τη δικηγόρο τους κυρία 
Ταρσίτσας Καλλιµπάκα) άπαντες δικαιούµενοι ενάγοντες, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 1704/2013 απόφαση 
Εφετείου Θεσσαλονίκης, ως προς τους καταβληθέντες δικαστικούς τόκους. Ο εξωδικαστικός 
συµβιβασµός, ο οποίος τυγχάνει ως οικονοµικά συµφέρων για τον ∆ήµο µας (σύµφωνα και µε την 
γνωµοδότηση του Νοµικού µας Συµβούλου),  συνίσταται στην καταβολή σε καθένα από τους δικαιούχους 
ενάγοντες ολόκληρο το ποσό του κεφαλαίου που τους επιδικάστηκε από την ανωτέρω απόφαση Εφετείου 
αλλά ως προς τους νοµίµους τόκους να τους καταβληθεί το 80% του ποσού που προκύπτει από τον 
υπολογισµό τους από την ηµέρα κατάθεσης της αγωγής έως και 31-01-2014, ανεξαρτήτως της ηµέρας 
καταβολής τους και πλήρους εξόφλησης της δικαστικής οφειλής.  

 
  Β) Ψηφίζει συνολική πίστωση ύψους 42.491,88€ σε βάρος του ΚΑ 00.6492 και υπέρ των δικαιούχων 
εναγόντων ως εξής: 
1. Υπέρ της Γιαπαλή Αικατερίνης συνολικό ποσό ύψους         14.163,96€ 
2. Υπέρ του ∆ρακόπουλου Γεωργίου συνολικό ποσό ύψους   14.163,96€ 
3. Υπέρ της Καρµατζόγλου ∆έσποινας συνολικό ποσό ύψους14.163,96€ 
   
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                   
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  016/2014 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                        Αµπελόκηποι  6/2/2014  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
Ο Γραµµατέας                                             
                                                              Ο Πρόεδρος 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Παναγιωτίδης Γαβριήλ 


