
                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Απόσπασµα από το πρακτικό της 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                              24/10/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
Αριθ. Απόφασης: 208/2016 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού  µε µείωση των επιδικασθέντων τόκων 
(Χαραλαµπίδου Σοφία) από τελεσίδικη δικαστική απόφαση  
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 24η του µήνα Οκτώβρη, του 
έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε 
συνεδρίαση, µετά από την 13772/20-10-2016 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) Ράπτου Όλγα (µέλος) 3)Κουσενίδης Αλέξανδρος ( µέλος), 
4)Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 5)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 6) Κατζικάς Γιώργος (µέλος), 
 
Απόντες: 1)Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 2) Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 3)Ζωναρέλη - 
Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος). 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 12Ο 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€»  
 
Για τον λόγο αυτόν θέτουµε υπόψη σας τα εξής: 

Στις 21-09-2016 µας επιδόθηκε η µε αριθµό 2404/2015 απόφαση Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
µε την οποία τελεσιδίκως επιδικάζεται στη Σοφία Χαραλαµπίδου του Γεωργίου ποσό ύψους 
7.082,00€ από εργατική διαφορά, νοµιµοτόκως από 14-06-2010 (ηµεροµηνία επίδοσης της 
αγωγής) και ποσό 550€ ως δικαστική δαπάνη. Συνεπώς ο ∆ήµος καλείται να καταβάλει στην 
ανωτέρω αθροιστικά 10.343,69€ που αναλύονται σε : 

1. 7082€ κεφάλαιο 
2. 2.711,69€ τόκους (σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα) 
3. 550€ δικαστική δαπάνη 

 
Η δικαιούχος, δια της συνηγόρου – εντολέος της κας Ασλανίδου Αικατερίνης υπέβαλε στην 
υπηρεσία µας την 19-10-2016 µε ηλεκτρονικό µήνυµα αίτηµα όπου αξιώνει εκ των τόκων µόνον το 



                                                                                                                           
ποσό των 2.000€ µε την προϋπόθεση να της καταβληθεί το συνολικό επιδικασθέν ποσό έως την 
10η Νοεµβρίου 2016.  
 
Πριν την παρούσα εισήγηση, συναίνεσε µε σχετική γνωµοδότηση και ο νοµικός σύµβουλος του 
∆ήµου κ. Χρίστογλου Αντώνιος, στο γεγονός ότι είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου το ανωτέρω 
αίτηµα, εφόσον, ως τελεσίδικη απόφαση είναι άµεσα εκτελεστή στο σύνολό της και έτσι ο ∆ήµος 
κερδίζει άµεσα το ποσό που περικόπτεται.  
 
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. Τη µε αριθµό 2404/2015 απόφαση Εφετείου Θεσσαλονίκης  
3. Το ηλεκτρονικό µήνυµα της συνηγόρου της ενδιαφεροµένης 
4. Τη σχετική γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου µας περί του οικονοµικώς 

συµφέροντος της ικανοποίησης του αιτήµατος  
 

Να εγκρίνει τον εξωδικαστικό συµβιβασµό µεταξύ του ∆ήµου µας και της κας Σοφία Χαραλαµπίδου 
του Γεωργίου όπως αυτός µας προτάθηκε 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω 
εισήγηση του  προέδρου 

              
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

A)Eγκρίνει τον εξωδικαστικό συµβιβασµό µεταξύ του ∆ήµου µας και της κας Σοφία Χαραλαµπίδου 
του Γεωργίου όπως αυτός µας προτάθηκε. 
 
Β)  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 208/2016. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι  25/10/2016 
 
       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
                                                 Μεζίκης Βασίλειος 


