ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 28 / 2019 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 333 / 2019.
Περίληψη
Εισήγηση στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης επί αιτήματος
συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από οφειλή του
Δήμου προς την Μ.Παυλίδου.
Στη Βέροια, σήμερα στις 24 Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη
και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 20-12-2019 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν
παρόντα 8 μέλη.
Παρόντες
Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα)
2. Β. Παπαδόπουλος
2. Κ. Τροχόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Λ.Ασλανίδης (αναπλ.μέλος)
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 20-12-2019 εισηγητικό σημείωμά του, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της αίτησης κ. Παυλίδου Μαρίας.
ΣΧΕΤΙΚΟ: 1. Αίτηση–Πρόταση Μ.Παυλίδου με Αρ.Πρ. 28000/14-11-2019.
2. Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Αρ.Πρ. 30352/09-12-2019.
Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη
δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ. 30352/09-122019 γνωμοδότηση τoυ δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας του δήμου Λάζαρου
Τσαβδαρίδη, με την οποία γνωμοδοτεί, ότι :
« ………. Μετά ταύτα έχω τη γνώμη ότι η αίτηση-πρόταση της Μαρίας Παυλίδου προς
τον Δήμο Βέροιας, με την οποία, στα πλαίσια διάθεσης συμβιβαστικής επίλυσης των
διαφορών μεταξύ αυτής και του Δήμου Βέροιας και επιθυμίας τερματισμού των μεταξύ
τους πολυετών δικαστικών αγώνων, αιτήθηκε–πρότεινε να παραιτηθεί κατά το ποσό των
20.000,00 ευρώ, από το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε αυτήν, δυνάμει της
ως άνω δικαστικής απόφασης, και να καταργηθούν οι μεταξύ τους δίκες είναι προς το
συμφέρον του Δήμου Βέροιας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση που δεν επιτευχθεί
συμβιβασμός και δεν ανατραπεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας στο
Εφετείο, που είναι και το πιθανότερο σενάριο, με βάση τα όσα ενδελεχώς ανωτέρω
ανέφερα, ο Δήμος Βέροιας θα καταβάλλει επιπλέον: α. το ποσό των 20.000 ευρώ, από το
οποίο σήμερα παραιτείται η ενάγουσα, β. τους τόκους που θα τρέξουν από σήμερα και
μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης, η οποία αναμένεται σε 1,5 έτος από σήμερα, γ.
αυξημένη δικαστική δαπάνη αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, δ. ενδεχομένως

επιπλέον μεγάλα ποσά από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης και επιπλέον ταλαιπωρία από
νέους μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ. 30352/09-122019 γνωμοδότηση τoυ δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας του δήμου Λάζαρου
Τσαβδαρίδη, με την οποία γνωμοδοτεί, ότι :
« ………. Μετά ταύτα έχω τη γνώμη ότι η αίτηση-πρόταση της Μαρίας Παυλίδου προς
τον Δήμο Βέροιας, με την οποία, στα πλαίσια διάθεσης συμβιβαστικής επίλυσης των
διαφορών μεταξύ αυτής και του Δήμου Βέροιας και επιθυμίας τερματισμού των μεταξύ
τους πολυετών δικαστικών αγώνων, αιτήθηκε–πρότεινε να παραιτηθεί κατά το ποσό των
20.000,00 ευρώ, από το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί σε αυτήν, δυνάμει της
ως άνω δικαστικής απόφασης, και να καταργηθούν οι μεταξύ τους δίκες είναι προς το
συμφέρον του Δήμου Βέροιας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση που δεν επιτευχθεί
συμβιβασμός και δεν ανατραπεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας στο
Εφετείο, που είναι και το πιθανότερο σενάριο, με βάση τα όσα ενδελεχώς ανωτέρω
ανέφερα, ο Δήμος Βέροιας θα καταβάλλει επιπλέον: α. το ποσό των 20.000 ευρώ, από το
οποίο σήμερα παραιτείται η ενάγουσα, β. τους τόκους που θα τρέξουν από σήμερα και
μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης, η οποία αναμένεται σε 1,5 έτος από σήμερα, γ.
αυξημένη δικαστική δαπάνη αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, δ. ενδεχομένως
επιπλέον μεγάλα ποσά από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης και επιπλέον ταλαιπωρία από
νέους μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του N.4623/2019 με την οποία η Οικονομική
Επιτροπή: «.... ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει
αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω
των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. .....»,
προτείνω επί του αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από οφειλή του Δήμου προς
την Μ.Παυλίδου, τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο
Συμφωνείτε;
Μέλη: Ναι.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1. Το από 20-12-2019 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών.
2. Την αριθμ.πρωτ. 28000/14-11-2019 Αίτηση–Πρόταση της Μ.Παυλίδου, με την οποία
αιτείται-προτείνει τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από οφειλή του Δήμου.
3. Την με αριθμό κατάθεσης 1290/ΤΜ/83/27-03-2008 αγωγή της Μ.Παυλίδου κατά του
Δήμου Βέροιας καθολικού διαδόχου του Δήμου Απ.Παύλου.
4. Την αριθμ. 195/ΤΜ/2014 απόφαση του Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας.
5. Την αριθμ. 234/ΤΜ/2018 απόφαση του Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας.
6. Την με αριθμό κατάθεσης 135/ΕΦ/30-10-2018 έφεση του Δήμου Βέροιας κατά της
αριθμ. 234/ΤΜ/2018 απόφαση του Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας, με δικάσιμο στις 11-112019.
7. Την αριθμ.πρωτ. 30352/09-12-2019 γνωμοδότηση τoυ δικηγόρου της Νομικής
Υπηρεσίας του δήμου Λάζαρου Τσαβδαρίδη.
8. Την πρόταση του Προέδρου.
9. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
10. Τις διατάξεις της παρ. ιβ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ.1 του άρθρου 3 του N.4623/2019.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισηγείται στο Δ.Σ. τη λήψη απόφασης επί του αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης
διαφοράς από οφειλή του Δήμου προς την Μ.Παυλίδου.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 333 / 2019.
.................................................................………………………...………………………...............................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 27-12-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση
: Μητροπόλεως 46
Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος
Τηλέφωνο : 2331350568
FAX
: 2331350515
e-mail : nikopoulos@veria.gr

Βέροια

-2019

Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 333/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης
Εισήγηση στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης επί αιτήματος
συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από οφειλή του Δήμου προς
την Μ.Παυλίδου.
Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 333/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
Κοινοποίηση
Α/1α
ΙΑ1/7

