
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  12/11-09-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 139/2012 Θέμα:«Έγκριση αμοιβής δικηγόρου».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 11 
Σεπτεμβρίου  2012,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  20:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Καθαριότητας  Θέρμης»  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  3086/06-09-2012  έγγραφη  πρόσκληση  του 
Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
8,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

3 Χρυσοχόου Παύλος 3 Τσολάκη Ελευθερία

4 Χριστοφόρου Γεώργιος

5 Καρκατζίνος Νικόλαος

6 Αντωνιάδου Μαρία

7 Κεσίδη Αναστασία 

8 Λεμονάκη Χρυσούλα   

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Κωστίκα Μαρία ως γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 παρ.1 «1.  Το Διοικητικόν Συμβούλιον 
διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί  
παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….». 

Με την με αριθμό 11/2012 ορίστηκε η  δικηγόρος Θεσσαλονίκης Πολυτίμη Ι. Τασίκα (Α.Μ. 
8275) ως  πληρεξούσιος δικηγόρος  της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του 
Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης(ειδική  διαδικασία  εργατικών  διαφορών),  την  19-09-
2012, όπου θα εκδικαστεί η με αριθ. κατ. 32765/2011 αγωγή των κ. Πέτρου Κωνσταντινίδη και κ. 
Ευστάθιου Σκυλάκη, υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

Σύμφωνα με το άρθρο  281 παρ.3 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
ορίζονται  τα  εξής: «Για  την  εξώδικη  ή  δικαστική αντιμετώπιση νομικών  ζητημάτων,  τα  οποία  
έχουν ιδιαίτερη  σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η  
αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού  συμβουλίου κατά 
παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων…» 

Ο Πρόεδρος,  είπε  στα μέλη  ότι,  το αντικείμενο  της συγκεκριμένης  δίκης έχει  ιδιαίτερη 
σημασία και σπουδαιότητα για τη Δημοτική Επιχείρηση, καθώς αφορά στη συνέχιση ή όχι της 
απασχόλησης  των  ανωτέρω  εργαζομένων,  άπτεται  και  ειδικών  ζητημάτων  που απαιτούν 
εξειδικευμένη νομική γνώση και  εμπειρία καθώς ανάγονται στη σφαίρα του εργατικού δικαίου και 
ως εκ τούτου χρήζουν εξειδικευμένης νομικής γνώσης και εμπειρίας για την αντιμετώπισή τους.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών επιστολή της πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Πολυτίμη 
Ι. Τασίκα (Α.Μ. 8275) στην οποία αναλύεται η απαιτούμενη αμοιβή της η οποία ανέρχεται για το 
σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών στο ποσό των 504,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και 
αναλύεται ως εξής:
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α) ποσό 250,92 € (: 204 € καθαρή αμοιβή και 46,92 € Φ.Π.Α. 23%) για την παράσταση, 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά τη δικάσιμο της 19.9.2012,

β) ποσό 369 € (: 300 € καθαρή αμοιβή και 69 € Φ.Π.Α. 23%) για μελέτη του φακέλου 
όπου απαιτούνται εξειδικευμένες νομικές γνώσεις, πραγματοποίηση συναντήσεων στα γραφεία της 
Δημοτικής  Επιχείρησης,  σύνταξη  προτάσεων  και  προσθήκης  επί  της  ως  άνω  αγωγής  των 
εργαζομένων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της αμοιβής της πληρεξουσίου δικηγόρου κ. 
Πολυτίμη Ι. Τασίκα (Α.Μ. 8275),  για την παροχή των υπηρεσιών της στο σύνολο τους, ποσού 
504,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις,  το γεγονός ότι το συγκεκριμένο νομικό θέμα έχει  ιδιαίτερη 
σημασία για την επιχείρηση και για την αντιμετώπιση του απαιτείται εξειδικευμένη νομική γνώση 
και εμπειρία

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόφωνα 

Εγκρίνει,  αμοιβή  της  πληρεξούσια  δικηγόρου κ.  Πολυτίμη  Ι.  Τασίκα  (Α.Μ.  8275)  η  οποία  θα 
εκπροσωπήσει τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά τη 
δικάσιμο της 19.9.2012, όπου θα εκδικαστεί η με αριθ. κατ. 32765/2011 αγωγή των κ. Πέτρου 
Κωνσταντινίδη και  κ.  Ευστάθιου Σκυλάκη,  υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης κατά της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης, το ποσό των 504,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 12 και η απόφαση έλαβε τον αριθμό 
139/11-09-2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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