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Από το πρακτικό της 9 / 22-4-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμ. Απόφασης 161 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων και εξόδων πρώτου απόγραφου εκτελεστού
της αρ. 28719/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 22-4-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή ύστερα από την 16230/16-4-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζιγκερίδη Δημήτριου, που επιδόθηκε σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζιγκερίδης Δημήτριος
1. Αλεξούδη
Αναστασία
2. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
(Νατάσσα)
3. Τσακιρίδης Αναστάσιος
2. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
4. Βαρσάμης Νικόλαος
5. Ωραιόπουλος Λάζαρος
6. Μιχαηλίδης Βασίλειος
7. Γιαρένης Χρήστος
Σύμφωνα με την υπ αρ. 1148/31-10-2014 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών κ.
Δανιηλίδη Συμεών Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικού-Οικονομικού κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Πηνελόπη Καραηλία.
ΟΜΟΦΩΝΑ από τους παρόντες αποφασίσθηκε η συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο εκτός ημερήσιας,2ο εκτός ημερήσιας,3ο
εκτός ημερήσιας,4ο εκτός ημερήσιας,5ο εκτός ημερήσιας,1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο,7ο
,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,18ο και 19ο.

Ο Πρόεδρος , αφού εισηγήθηκε το 13ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης Έγκριση
καταβολής δικαστικών εξόδων και εξόδων πρώτου απόγραφου εκτελεστού της αρ.
28719/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. , έθεσε υπόψη
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της OE. την με αριθμ. 208/2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος, με το παρακάτω
περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων και εξόδων πρώτου απόγραφου
εκτελεστού της αρ. 28719/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης.
Με την αρ. 28719/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
υποχρεώθηκε ο τότε Δήμος Πεύκων να πάψει να προσβάλει τη κυριότητα των Θωμά
Ντάβλη του Γρηγορίου και Ειρήνης συζ. Θωμά Ντάβλη στο οικόπεδό τους,
χρησιμοποιώντας τον αγωγό που διασχίζει το ανωτέρω οικόπεδο για την διοχέτευση των
ομβρίων υδάτων της οδού Γραβιάς, με απειλή χρηματικής ποινής χιλίων ευρώ για κάθε
παράβαση της υποχρέωσής του και να παραλείψει κάθε μελλοντική προσβολή ενώ
υποχρεώθηκε να καταβάλει και το ποσό των 400,00 € για τα δικαστικά έξοδα τους.
Με την αρ. 902/2013 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης απορρίφθηκε η
έφεση του πρώην Δήμου Πεύκων κατά της αρ. 28719/2010 οριστικής απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή που άσκησαν
οι Θωμάς Ντάβλης και Ειρήνη συζ. Θωμά Ντάβλη και υποχρεώθηκε ο Δήμος να πάψει να
προσβάλει την κυριότητα τους στο οικόπεδό τους, χρησιμοποιώντας τον αγωγό που
διασχίζει το εν λόγω οικόπεδο για την διοχέτευση των ομβρίων υδάτων της οδού
Γραβιάς. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση ο Δήμος Νεάπολης Συκεών υποχρεώθηκε
στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του Θωμά Ντάβλη και της Ειρήνης συζ. Θωμά
Ντάβλη ποσού 600,00 € τα οποία και κατέβαλε με τα αρ. 0432Α/24-3-2014 και 0433Α/243-2014 χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
Με το αρ. 650/22-7-2014 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της αρ. 28719/2010
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που επιδόθηκε στο Δήμο μας
στις 30-7-2014 επιτάσσεται ο Δήμος Νεάπολης Συκεών α) να συμμορφωθεί με το
διατακτικό της απόφασης και β) να καταβάλει στον πληρεξούσιο δικηγόρο των παραπάνω
κ. Πρατσινάκη Παύλο τα παρακάτω ποσά: 1) 400,00 € για τη δικαστική δαπάνη της αρ.
28719/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 2) για αντίγραφό
5,00 €, 3) για το απόγραφο 5,00 €, 4) για έξοδα επιδόσεως απογράφου 25,00 € και 5) για
συμβουλή για σύνταξη της επιταγής 400,00 € και συνολικά 835,00 €.
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την καταβολή συνολικού ποσού 835,00 € στον
πληρεξούσιο δικηγόρο των Θωμά Ντάβλη και Ειρήνης συζ. Θωμά Ντάβλη, κ. Πρατσινάκη
Παύλο, σύμφωνα με την αρ. 28719/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης και το αρ. 650/22-7-2014 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της παραπάνω
απόφασης.
Η δαπάνη θα βαρύνει την ψηφισμένη με την αρ. 2/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής πίστωση του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2015 ΚΑ 00.6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων».
Ο υπάλληλος του Γραφείου
Προϋπολογισμού

Ο ασκών χρέη
Προϊστ/νου Οικ. Υπηρεσίας

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Σπανίδης Αναστάσιος

Καραδαλής Ευάγγελος

Μπεκιαρίδου Αθανασία

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την υπ’ αριθμ. 28719/2010 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και κάλεσε αυτή ν’ αποφασίσει σχετικά.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1) όσα ο Προεδρεύων και τα μέλη της εξέθεσαν,
2) την αναγκαιότητα καταβολής δικαστικών εξόδων και εξόδων πρώτου απόγραφου , 3)
την υπ’ αριθμ. 208/2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, 4) την υπ’
αριθμ. 28719/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, 5) την υπ’
αριθμ. 2/2015 Α.Ο.Ε. και 6) τις διατάξεις του άρθρου 72 του 3852/2010.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την καταβολή συνολικού ποσού 835,00 € στον πληρεξούσιο δικηγόρο
των Θωμά Ντάβλη και Ειρήνης συζ. Θωμά Ντάβλη, κ. Πρατσινάκη Παύλο, σύμφωνα με
την αρ. 28719/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και το αρ.
650/22-7-2014 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της παραπάνω απόφασης.
Η δαπάνη θα βαρύνει την ψηφισμένη με την αρ. 2/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής πίστωση του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2015 ΚΑ 00.6492 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων».
Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής θα εκδοθούν στα ονόματα των δικ/χων βάσει
νομίμων δικαιολογητικών.
Βεβαιώνει ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκαν οι διατάξεις των
άρθρων 12,13,14 και 15 του από 17/5-15/6/1959 Β. Δ/τος «Περί οικονομικής διοικήσεως
και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
Μειοψήφησε ο Δ.Σ.κ. Μιχαηλίδης Βασίλειος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 161/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Βαρσάμης Νικόλαος
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Γιαρένης Χρήστος
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