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Περίληψη
Τροποποίηση της υπ αρι ΑΟΕ 65/2015 ως προς την χρονική
καταβολή του ποσού που προκύπτει από τον εξώδικο συµβιβασµό
και ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 ευρώ για εξώδικο
συµβιβασµό µε την εταιρεία Π.∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε

Στα Κουφάλια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα Τετάρτη 18-03-2015, και ώρα 09:00 π.µ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση
η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Χαλκηδόνος, ύστερα από την αρ. 4317/13-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Tσουκνιδάς Ιωάννης-Πρόεδρος της Ο.Ε
Μηντσιούδης Μαυρουδής
Παπαµιχαηλ Ιωάννης
Αγαπίδου Θεοδώρα( αναπληρ.µέλος για κ.Βλαϊκούδη Ισίδωρο)
Μανάκης Αλέξανδρος
Τσακίρης Μιχαήλ
Κυριακίδης Φώτιος

1.
2.
3.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Βλαϊκούδης Ισίδωρος
Κούρας ∆ήµος
Μωυσιδης Σάββας

Τα αναπληρωµατικά µέλη καλέστηκαν αλλά
δεν προσήλθαν λόγω κωλύµατος

Tα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου κ.Καροφυλλίδου Στέλλα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ.Τσουκνιδάς Ιωάννης ανακοίνωσε το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:
“Τροποποίηση της υπ αρι ΑΟΕ 65/2015 ως προς την χρονική καταβολή του ποσού που προκύπτει από τον
εξώδικο συµβιβασµό και ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 ευρώ για εξώδικο συµβιβασµό µε την εταιρεία
Π.∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.» και είπε ότι:
Κατατέθηκε από την Οικονοµική Υπηρεσία η από 12/03/2015 εισήγηση για την ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους
2015 συνολικού ποσού 30.000,00 ευρώ για τον εξώδικο συµβιβασµό µε την εταιρεία ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
Πριν όµως από την ψήφιση πίστωσης θα ήθελα να θέσω και ένα ζήτηµα που αφορά το χρονικό διάστηµα καταβολής του
ποσού του εξώδικου συµβιβασµού, καθώς θεωρώ ότι τελικά το χρονικό διάστηµα της καταβολής της β’ δόσης η οποία
είχε οριστεί τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους,είναι πολύ σύντοµο καθώς ο ∆ήµος βρίσκεται σε οικονοµική δυσχέρεια
πληρωµών.
Για τον λόγο αυτό προτείνουµε η καταβολή της β δόσης να πραγµατοποιηθεί τον Σεπτέµβριο αντί τον Ιούλιο του
τρέχοντος έτους όπως είχε αποφασιστεί µε την ΑΟΕ 65/2015.

Η Οικονοµική Επιτροπή θα πρέπει να προβεί στην τροποποίηση της υπ. αρίθ ΑΟΕ 65/2015 ως προς το χρονικό
διάστηµα καταβολής του χρηµατικού ποσού του εξώδικου συµβιβασµού καθώς και να αποφασίσει για την διάθεση
και ψήφιση πίστωσης δαπάνης σε βάρος του παρακάτω ΚΑ:
30.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6492 για την πληρωµή της ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ σύµφωνα µε την αρ.
11124/2012 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (πρόταση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης αρ.
237/16-03-2015)

Σύµφωνα µε το από 3/3/2015 έγγραφο του ειδικού συµβούλου ∆ηµάρχου κου Χλοπτσίδη Εµµανουήλ στις
05.04.2013 στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εκδικάστηκε η µε αριθµό 25441/2011 αγωγή της ΟΕ ΠΑΝ.
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ µε την οποία διεκδικούσε το ποσό των 32.311,56€ Το δικαστήριο έκανε δεκτή την
αγωγή και επιδίκασε στην ΟΕ εταιρεία το ανωτέρω ποσό.Επί της απόφασης αυτής ο ∆ήµος Χαλκηδόνoς επρόκειτο
να καταθέσει εντός της νόµιµης προθεσµίας την ανάλογη έφεση. Όπως προέκυψε κατά την διάρκεια της
πρωτόδικης δίκης και της αντίστοιχης απόφασης που εξέδωσε το δικαστήριο, αυτό έκανε δεκτές έγγραφες
ΕΝΤΟΛΕΣ που υπήρχαν για εκτέλεση εργασιών και οι οποίες ήταν υπογεγραµµένες από τον δήµαρχο και τους τότε
αντιδηµάρχους θεωρήθηκαν δε νόµιµες τεχνικές εκθέσεις. Να σηµειωθεί ότι την εκτέλεση των εργασιών
επιβεβαίωσε ο τότε ΑΝΤΙΉΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ του τ. ∆ήµου Χαλκηδονας κ ΚΟΡΩΝΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ο οποίος
κατέθεσε ως µάρτυρας. Η πιθανότητα να υπάρξει λοιπόν θετικό αποτέλεσµα εάν ασκηθεί έφεση είναι σχεδόν
µηδενική και θα κληθεί ο ∆ήµος να πληρώσει µετά την εκδίκαση της Έφεσης εκτός από το κεφάλαιο και µεγάλο
τίµηµα τόκων και εξόδων πάνω από 10.000,00€. Λαµβάνοντας λοιπόν υπ όψη την ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ του δικηγόρου
που χειρίστηκε την υπόθεση εκ µέρους του δήµου κ ΤΣΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ καθώς επίσης και την επιστολή της ΟΕ ΠΑΝ.
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ µε την οποία παραιτείται από τους τόκους, τα έξοδα της µέχρι τώρα δικαστικής διαµάχης
και µέρος του κεφαλαίου, αρκούµενη στο συνολικό ποσό των 30.000,00 €,το οποίο δέχεται να της καταβληθεί σε 2

δόσεις των 15.000 (Ιούνιο-Ιούλιο), αποφασίσθηκε από την οικονοµική επιτροπή ο δικαστικός συµβιβασµός και η
µη καταθέση ΕΦΕΣΗΣ κατά της Πρωτόδικης απόφασης ΑΟΕ 65/20-2-2015.
Για τα παραπάνω έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 13 του Β∆ του 1959, το Π∆ 113/2010, την εγκύκλιο αρ.
30/19664/20-4-2011, η εγκύκλιος του Υπ.Οικ. αρ. 2/18993/∆Π∆ΣΜ/28-2-2014.
Η Οικονοµική Επιτροπής µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και:
1. Την από 12/3/2015 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας
2.

Το από 03/03/2015 έγγραφο του Ειδικού Συµβούλου κ.Χλοπτσίδη Εµµανουήλ

3.

Την από 17/02/2015 σχετική γνωµοδότηση του δικηγόρου που χειρίστηκε την υπόθεση εκ µέρος του ∆ήµου

4.

Την υπ αρι. ΑΟΕ 65/2015

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.

Τροποποιεί την υπ αρίθ ΑΟΕ 65/2015 ως προς την καταβολή της β δόσης ώστε να καταβληθεί τον
Σεπτέµβριο του τρέχοντος έτους αντί του Ιουλίου, δεδοµένου της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης του
∆ήµου.

2.

Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 30.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.6492 για την πληρωµή της
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ σύµφωνα µε την αρ. 11124/2012 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης (πρόταση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης αρ.237/16-3-2015).
Συγκεκριµένα η πρώτη δόση θα καταβληθεί τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους ενώ η δεύτερη δόση τον
Σεπτέµβριο.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 81/2015
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.
Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές )
Ακριβές απόσπασµα
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ

