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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθµ. 03/17-01-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.

Αριθµ.Απόφ. 21/2017

ΘΕΜΑ: « Μεταφορά υποχρεώσεων προς τρίτο της
υπό εκκαθάριση ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Βασιλικών στο ∆ήµο Θέρµης».

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 17η Ιανουαρίου 2017
ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από
την υπ’ αριθ. 887/13-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν
παρόντα 25 δηλαδή :
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Αγοραστούδη Ευγενία
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
(αποχώρησε πρίν από τη συζήτηση του
3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξη).
Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος
∆.Σ.)
Αναγνώστου Πασχάλης
Αποστόλου Στυλιανός
Βογιατζής ∆ηµήτριος
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Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή
Γκιζάρης Στέργιος
Ζελιλίδης ∆αµιανός
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Ιωσηφίδης Ιωάννης
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Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος
Γκουστίλης Θεόδωρος
Λαγός Νικόλαος προσήλθε πρίν τη
συζήτηση του 2ου θέµατος
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα
προσήλθε πρίν τη συζήτηση του 2ου
θέµατος
Σαραφιανός Χρήστος προσήλθε πρίν τη
συζήτηση του 2ου θέµατος
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Καραουλάνης ∆ηµήτριος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
Κεφαλάς Ανέστης
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
Κοντοπίδης Γεώργιος
Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)
Μουστάκας Βασίλειος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Πονερίδης Παναγιώτης
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ΑΠΟΝΤΕΣ
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Πράτανος Απόστολος
Σαµαράς Σωκράτης
Σφονδύλας ∆ηµήτριος
Λιάντας ∆ηµήτριος
Τιτέλης Κωνσταντίνος
Τσολάκης Απόστολος
Χρυσοχόου Παύλος

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.
Το 3ο , 4ο και 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί.
Λόγω αποχώρησης του δηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου µετά από τη συζήτηση του
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, τον αναπλήρωσε νοµίµως ο Αντιδήµαρχος κ. Τσολάκης
Απόστολος λόγω απουσίας του Αντιδηµάρχου κ. Γκουστίλη Θεοδώρου σύµφωνα µε την
υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ).
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 19o θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι η αµιγής ∆ηµοτική
Επιχείρηση Βασιλικών τελεί υπό εκκαθάριση σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 182/2010 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρώην ∆ήµου Βασιλικών (υπ αριθµ. 1698/τεύχος Β’/29-10-2010
Φ.Ε.Κ.).
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου :
-το από 19-12-2016 αίτηµα της κας Πάσχου Μαρίας του ∆ηµητρίου δικηγόρου Θεσσαλονίκης
(ΑΜ 8854), µε το οποίο αιτείται να αναλάβει ο ∆ήµος την υποχρέωση της πρώην ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Βασιλικών να της καταβάλλει συνολικό ποσό των 357,12€,
Συγκεκριµένα η αιτούσα αιτείται το ανωτέρω ποσό για την παράστασή της ενώπιον του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης όπου συζητήθηκε η έφεση που κατέθεσε η υπό
εκκαθάριση επιχείρηση κατά του Αντωνιάδη ∆ηµητρίου και της αριθ. 15215/2015 απόφασης
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Σηµειωτέον ότι η ανωτέρω αµοιβή οφείλεται στο πλαίσιο σύµβασης ανάθεσης έργου µε το
νόµιµο εκκαθαριστή, προκειµένου η συµβαλλόµενη να εκπροσωπήσει την υπό εκκαθάριση
επιχείρηση και οι οποίες είναι σύµφωνες µε τον Κώδικα ∆ικηγόρων.
Οι εκκαθαριστές της επιχείρησης µε σχετική βεβαίωσή τους δηλώνουν αδυναµία καταβολής
των οφειλοµένων.
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/10 που προστέθηκε µε την παρ. 6 του
άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 και τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παρ.5 του
άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και την παρ. 15 του άρθρου 10 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ
85/11.04.2012 τεύχος Α’), ορίζονται τα εξής:
«Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή ∆.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των
δραστηριοτήτων της από τον οικείο δήµο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού,
το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου
µεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα µε την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου. Συµβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που
λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρµοδιοτήτων.
Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και
προς τρίτους, περιλαµβανοµένων και δεδουλευµένων αποδοχών του µεταφερόµενου
προσωπικού τους, µπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήµο µετά από αιτιολογηµένη
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των µελών του. Οι ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλογικά
και για οφειλές αµιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 που λύθηκαν, καθώς και για οφειλές
ανωνύµων και αναπτυξιακών εταιριών των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά ΟΤΑ ή και
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νοµικά τους πρόσωπα, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση
µέχρι τις 31.12.2012.»
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 544/2016 απόφασή της δέσµευσε πίστωση ποσού
357,12€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6495.002 πρ/µού οικ. Έτους 2016 (α/α 893)
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση καταβολής του ποσού στην
αιτούσα και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, την αίτηση της ∆ικηγόρου , τα έγγραφα του
ορκωτού λογιστή –εκκαθαριστή την 544/2016 ΑΟΕ, τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 καθώς
και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006(Κ∆Κ) και του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

Εγκρίνει την καταβολή του οφειλόµενου από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Βασιλικών, η οποία
βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης, συνολικού ποσού 357,12€ προς την κ. Πάσχου
Μαρία του ∆ηµητρίου, δικηγόρο Θεσσαλονίκης (ΑΜ 8854).
Πρόκειται για αµοιβή της δικηγόρου η οποία οφείλεται στο πλαίσιο σύµβασης ανάθεσης
έργου µε το νόµιµο εκκαθαριστή , προκειµένου η συµβαλλόµενη να εκπροσωπήσει την υπό
εκκαθάριση επιχείρηση και οι οποίες είναι σύµφωνες µε τον Κώδικα ∆ικηγόρων.
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθ. 544/2016 απόφασή της δέσµευσε πίστωση ποσού
357,12€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6495.002 πρ/µού οικ. Έτους 2016 (α/α 893)
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ώστε να
προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την καταβολή του οφειλοµένου ποσού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 21/2017
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

