
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  13/11/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης  331/2014                                               

  
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή πρότασης του αντισυµβαλλόµενου «ΤΕΡΝΑ ΑΕ»  για περιορισµό του κατασχεµένου ποσού 
βάσει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. Ακύρωση της υπ΄ αριθµ. 305/2014 όµοιας απόφασης. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 13ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την 15903/07-11-2014 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: 
 
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 3)Κατζικάς Γεώργιος (µέλος) 4)Ράπτου 
Όλγα (µέλος), 5) Αποστολίδου Μαρία (µέλος),6)Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος 7)Κουσενίδης Αλέξανδρος 
(µέλος) 
 
Απόντες:1)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή(µέλος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  
 
Η ανωτέρω εταιρία µε την από 4/9/2014 κατάσχεση εναντίον µας, χρηµατικών απαιτήσεων της, εις χείρας της 
Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρίας που εδρεύει στην Αθήνα µε την επωνυµία ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς Α.Ε., ως 
τρίτης, κατ’ αρθρ.982 παρ. 1 και 983, βάσει της υπ. αριθµ. 169/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, και δυνάµει της από 12/5/2014 επιταγής της, προέβη σε κατάσχεση των εξής ποσών:  

1. για κεφάλαιο ποσό 256.996,28 € 

2.  για επιδικασθέντες τόκους από 24/8/2001 ποσό 93.186,51 € 

3.  για επιδικασθέντες τόκους από 24/8/2001 κεφαλαίου 388.936,28 €, ποσό 141.027,78 €. 

4.  για σύνταξη της επιταγής 2.500,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 

5. για νοµική συµβουλή, αντιγραφικά δικαιώµατα και επίδοση ποσό 550 € πλέον ΦΠΑ. 

6. ήτοι συνολικά 494.260,57 €  

 
2. Επίσης η Εταιρία µε την από 4/9/2014  κατάσχεση εναντίον του ∆ήµου, χρηµατικών απαιτήσεων της, εις 
χείρας Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρίας που εδρεύει στην Αθήνα µε την Επωνυµία ΤΡΑΠΕΖΑ Πειραιώς Α.Ε., 
ως τρίτης, κατ΄αρθρ.982 παρ. 1 και 983, βάση της υπ. αριθµ. 171/2009 ΤΕΛΕΣΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ 
απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, και δυνάµει της από 12/5/2014 επιταγής της, προέβη σε 
κατάσχεση των εξής ποσών:  
 

1.για επιδικασθέντες τόκους κεφαλαίου 107.752,38 € από 28/2/2003 ποσό 34.633,00 € 

2.για σύνταξη της επιταγής 850,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 

3.για νοµική συµβουλή, αντιγραφικά δικαιώµατα και επίδοση ποσό 550 € πλέον ΦΠΑ. 



 

 

ήτοι συνολικά 36.033,03 €  
 
3. Οι ανωτέρω χρηµατικές αξιώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ συνολικού ποσού 530.293,36€ προέρχονται από µη 
καταβολή τµήµατος εργολαβικού ανταλλάγµατος και τόκων για την εκτέλεση του έργου «Σταθµός 
Εµπορευµατικών Μεταφορών ∆ήµου Μενεµένης» από τον πρώην ΟΤΑ ∆ΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. 
 
ΙΙ. Ο ∆ήµος και κατά των δύο ανωτέρω κατασχέσεων, κατέθεσε τις από 29/9/2014 ανακοπές κατ΄άρθρ.933 
ΚΠλο∆ ενώπιων του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και τις από 29/9/2014 αιτήσεις αναστολής 
εκτέλεσης κατ΄αρθρ.938 ΚΠολ∆ ενώπιων του ίδιου ∆ικαστηρίου. 
Ενόψη της διάθεσης άµεσης επίλυσης της διαφοράς, τα µέρη συνοµολογούν και αποδέχονται τα εξής: 
 Σχετικά µε την οφειλή του ∆ήµου που απορρέει από τις υπ. αριθµ.169/2009 και 171/2009 τελεσίδικες 
και αµετάκλητες αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, και µετά την πρόταση που έγινε για νέο 
περιορισµό  “κούρεµα” των τόκων ενόψει της άµεσης καταβολής και εξόφλησης της οφειλής η εταιρία δέχεται 
δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της να περιορίσει την συνολική απαίτηση της (κεφάλαιο και τόκους) στο ποσό 
των 302.706,00€ υπό τον όρο ότι το ανωτέρω ποσό θα της καταβληθεί µέχρι την 24-11-2014, διαφορετικά 
ισχύουν όσα συµφωνήθηκαν µε την από 16/10/2014 συµφωνία.  
Ταυτόχρονα µε την καταβολή του συνολικού ποσού 302.706,00 ευρώ θα συναινέσει στην άρση της 
επιβληθείσας κατάσχεσης δυνάµει των από 04-09-2014 κατασχετηρίων εις χείρας της Τράπεζας Πειραιώς. 
   
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση 
του  προέδρου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Ακυρώνει την υπ΄ αριθµ. 305/2014 όµοια απόφαση. 
 
Β) Εγκρίνει την πρόταση της εταιρίας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. η οποία συωίσταται στον περιορισµό της συνολικής 
απαίτησης της (κεφάλαιο και τόκους)  αθροιστικά στο ποσό των 302.706,00€ υπό τον όρο ότι το ανωτέρω 
ποσό θα  καταβληθεί µέχρι την 24-11-2014, διαφορετικά ισχύουν όσα συµφωνήθηκαν µε την από 16/10/2014 
εξώδικο συµβιβασµό δικονοµική σύµβαση. 
 

Τα ανωτέρω αποφασίζονται στη βάση της συναίνεσης από την πλευρά της δικαιούχο εταιρίας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για 

άρση της επιβληθείσας κατάσχεσης δυνάµει των από 04-09-2014 κατασχετηρίων εις χείρας της Τράπεζας 

Πειραιώς. 

Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

  
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  331/2014 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
                                                          Αµπελόκηποι 13/11/2014  
                                                                
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 



 

 

 
 
 
 


