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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το  υπ  αριθµ.  6/1-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 66/2017                     ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής εγγράφων

νοµικών συµβουλών και δέσµευση

της σχετικής πίστωσης

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) σήµερα

την 1η-2-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή

Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 5/27-1-2017 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου

και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των  άρθρων  74  και  75  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 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  8  µέλη,

δηλαδή:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ    Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2.Γκιζάρης Στέργιος  

3.Γεωργαλή Ζωή 1. Αναγνώστου Πασχάλης

4.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

5.Καρκατζίνος Νικόλαος

6.Πράτανος Απόστολος

7.Αποστόλου Στυλιανός

8.Αγοραστούδη Ευγενία

(αναπληρωµατικό µέλος) 

                           

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

   

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 10ο θέµα της ηµερη-

σίας διατάξεως έθεσε υπόψη την από 20-1-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης Τµήµα-

τος  ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του ∆ήµου για την ανάθεση σε δικη-

γόρο παροχής εγγράφων νοµικών συµβουλών σχετικά µε το αν ο κος Κ.Κ. µπορεί να

συµπεριληφθεί στο πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών των θετών, σύµφωνα µε

την υπ αριθµ. 995/30-08-1975 απόφαση, γονέων του.  

Συγκεκριµένα, στη ∆ηµ. Ενότητα Βασιλικών κατατέθηκε αντίγραφο της υπ αριθµ.

995/30-08-1975  απόφασης  του  Πολυµελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης
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προκειµένου ο κος Κ.Κ. να λάβει πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του Η.Μ.

για να το καταθέσει ως δικαιολογητικό στη Κτηµατολόγιο Α.Ε. 

Σύµφωνα  µε  την  ανωτέρω  απόφαση  οι  κ.κ.  Η.Μ.  και  Θ.Μ.  υπέβαλαν  αίτηση

προκειµένου να κηρυχθεί θετός γιός τους ο Κ.Κ. Το δικαστήριο συνεδρίασε στις 22-

08-1975, δυνάµει της υπ αριθµ. 1096/26-07-1975 κλήσεως των αιτούντων µετά την

έκδοση της υπ αριθµ. 943/1975 προδικαστικής απόφασης. Η συγκεκριµένη υπόθεση

κρίθηκε  κατεπείγουσα  δια  της  υπ  αριθµ.  110/26-07-1975  πράξης  του  Προέδρου

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στις 30-08-1975 εκδόθηκε η υπ αριθµ. 995 απόφαση

σύµφωνα µε την οποία ο Κ.Κ. κηρύχθηκε θετό τέκνο των αιτούντων συζύγων Η.Μ.

και Θ.Μ. 

Η ανωτέρω απόφαση καταχωρήθηκε στο βιβλίο εκθέσεων του Ληξιαρχείου Αγίας

Παρασκευής. 

Όµως, ο Η.Μ., αιτών θετός πατέρας, απεβίωσε στις 09-08-1975 (υπ αριθµ. 9/Ε/1975

Ληξ. Πράξη Θανάτου), πριν την τελική συζήτηση της υπόθεσης και την έκδοση της

σχετικής απόφασης. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι : 

-  το δικαστήριο συνεδρίασε παρά το θάνατο του ενός εκ των δύο αιτούντων και

εξέδωσε σχετική απόφαση 

- σύµφωνα µε το άρθρο 1560 του Αστικού Κώδικα τα αποτελέσµατα της δικαστικής

απόφασης για την υιοθεσίας αρχίζουν, αφότου αυτή γίνει τελεσίδικη

-  δεν  έχει  επέλθει  µεταβολή  στα  προσωπικά  στοιχεία  του  υιοθετούµενο  στο

∆ηµοτολόγιο και στα Μητρώα Αρρένων

- το γεγονός ότι για την κατάθεση των δικαιολογητικών στην Κτηµατολόγιο Α.Ε. η

καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 20η Φεβρουαρίου 2017

η  υπηρεσία  εισηγείται  να  ανατεθεί  σε  δικηγόρο  η  παροχή  έγγραφων  νοµικών

συµβουλών  για  το  εάν  ο  ανωτέρω  αναφερόµενος  µπορεί  να  συµπεριληφθεί  στο

πιστοποιητικό  πλησιεστέρων  συγγενών  των  θετών,  σύµφωνα  µε  την  υπ  αριθµ.

995/30-08-1975 απόφαση, γονέων του.  

Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης προϋπολογίζεται σε 6 ώρες

Η αµοιβή ανά ώρα απασχόλησης είναι: 80 ευρώ/ώρα, σύµφωνα µε το άρθρο 73 του

Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013), και

Η συνολική αµοιβή προϋπολογίζεται σε (προ ΦΠΑ): 6 ώρες x 80 ευρώ/ώρα = 480,00

ευρώ προ ΦΠΑ και 595,2 ευρώ µε ΦΠΑ (24%).

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  να  ανατεθεί  στη  δικηγόρο

Θεσσαλονίκης Πάσχου Μαρία (Α.Μ. 8854), κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή να

αποφασίσει σχετικά.   

Έθεσε  επίσης  υπόψη  την  από  27-1-2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  για

δέσµευση πίστωσης ποσού 595,20€ (6ώρες x 80€ =480 πλέον ΦΠΑ 24% ) σε βάρος

του Κ.Α. 02.00.611 πρ/µού οικ. Έτους 2017 για την αµοιβή της δικηγόρου (α/α  191)

και την κάλεσε να αποφασίσει σχετικά.
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και τις

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      µε πλειοψηφία

1. Αναθέτει στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Πάσχου Μαρία (Α.Μ. 8854), την παροχή

εγγράφων  νοµικών  συµβουλών  σχετικά µε  το  αν  ο  κος  Κ.Κ.  να  λάβει

πιστοποιητικό  πλησιεστέρων  συγγενών  του  Η.Μ.  για  να  το  καταθέσει  ως

δικαιολογητικό στη Κτηµατολόγιο Α.Ε.  

2. ∆εσµεύει πίστωση ποσού  595,20€ (6ώρες x 80€ =480 πλέον ΦΠΑ 24% ) σε

βάρος  του  Κ.Α.  02.00.611  πρ/µού  οικ.  Έτους  2017  για  την  αµοιβή  της

δικηγόρου (α/α 191)

∆ιαφωνεί ο ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος µε τον τρόπο επιλογής των δικηγόρων.

Λευκό ο ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος ως προς τον τρόπο επιλογής των δικηγόρων.

Λευκό η ∆.Σ. Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος)  ως προς τον τρόπο

επιλογής των δικηγόρων.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 66/2017.

    

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                         Ο   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                              

                                                                                               

                                                                       ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:

α)  η  ανωτέρω δαπάνη  ποσού  πεντακοσίων  ενενήντα  πέντε  ευρώ και  20  λεπτών

595,20€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του

∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.00.6111 πίστωσης

β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 191 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 88.116,31€, 

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη
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