
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Από  το  υπ’  αριθμ.  13/04-09-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 155/2013 Θέμα:« Έγκριση  αμοιβής  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  την 

παροχή  νομικών  συμβουλών,  τη  σύνταξη  γνωμοδότησης 
σχετικά  με την  υποβολή  προσφυγής  κατά  της  με  αριθμό 
42475/18-06-2013  απόφασης  Γενικού  Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης  που  αφορά 
στην  με  αριθμό  64/2013  απόφαση  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  «Συνέχιση  απασχόλησης  υπαλλήλου  της 
επιχείρησης που προσλήφθηκε μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ 
από την κατηγορία των  ατόμων με ειδικές ανάγκες(Α.Μ.Ε.Α.) 
και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και τη σύνταξη 
ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του 
άρθρου 152 του ν. 3463/2010»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  04 
Σεπτεμβρίου  2013,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  13:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 3158/04-09-2013 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 (Αντιπρόεδρος) 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

3
.

Καρκατζίνος Νικόλαος 3. Χριστοφόρου Γεώργιος
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.

Κουγιάμης Αργύριος

5
.

Τσολάκη Ελευθερία

6
.

Αντωνιάδου Μαρία

7
.

Κεσίδη Αναστασία

8
.

Λεμονάκη Χρύσα

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 3ο θέμα  εκτός  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα μέλη ότι, 
Συμβούλιον  διοικεί  την  επιχείρησιν  και  διαχειρίζεται  την  περιουσίαν  και  τους  πόρους  ταύτης,  
αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….».

Ομοίως  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  5  του  Ν.  1069/80   παρ.2  &  4.  «Το 
Διοικητικόν  Συμβούλιον  ιδία  :  α)  Επιμελείται  των  υποθέσεων  και  των  συμφερόντων  της  
Επιχειρήσεως» & «Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
α) εκπροσωπεί την επιχείρησιν ……, β) δύναται εν προφανεί κινδύνω εκ της αναβολής και άνευ  
αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρη και αντικρούη αγωγάς και ασκή ένδικα μέσα, να  
διορίζη πληρεξουσίους και να προβαίνη εις πάσαν δικαστικήν ή εξώδικον πράξιν προστατευτικήν  
των  συμφερόντων  της  επιχειρήσεως,  των  πράξεων  τούτων  υποβαλλομένων  αμέσως  εις  το  
Συμβούλιον προς έγκρισιν».
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Με την με αριθμό 107/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίθηκε η 
ανάθεση σε δικηγόρο με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο και συγκεκριμένα στην κ. Πολυτίμη Ι. Τασίκα 
(Α.Μ. 8275):

•  η  σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης για το εάν είναι νόμιμη η συνέχιση της απασχόλησης 
Ατόμων  με  Αναπηρίες  (ΑμεΑ)  σε  επιχειρήσεις  των  Ο.Τ.Α.  μετά  την  ολοκλήρωση  του 
επιχορηγούμενου από τον Ο.Α.Ε.Δ. προγράμματος, βάσει του οποίου απασχολούνται, όταν οι 
επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν την περαιτέρω συνέχιση της απασχόλησής τους και εάν πρέπει 
η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να προσφύγει σε βάρος της υπ’ αριθ. 42475/18.6.2013 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, όπως ο νόμος προβλέπει.

• Η  παροχή  νομικών  συμβουλών  στην  επιχείρηση  για  την  αντιμετώπιση  του  θέματος 
προκειμένου η υπηρεσία να προβεί στις αναγκαίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων της 
επιχείρησης ενέργειες.

• η  παροχή  νομικών  συμβουλών  για  τη  σύνταξη  προσφυγής  σε  βάρος  της  υπ’  αριθ. 
42475/18.6.2013  απόφασης  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης, στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης.

• εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο για την διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που θα απαιτηθούν 
και  για  την  ανάθεση  σύνταξης  της  προσφυγής  κατά  της  με  αριθμό  42475/18.6.2013 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  – Θράκης 
στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης.
Με την με αριθμό 261/2013 απόφαση του Προέδρου,  κατ εξουσιοδότηση της με αριθμό 

107/2013  απόφασης  του  διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  εγκρίθηκε  η   παροχή 
νομικών  συμβουλών  και  η  διενέργεια  όλων  των  εργασιών  που  απαιτούνται  για  τη  σύνταξη 
προσφυγής  κατά  της  με  αριθμό  42475/18.6.2013  απόφασης  του  Γενικού  Γραμματέα  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  προκειμένου  η  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  να  προβεί  στην 
προσβολή της ανωτέρω απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
και η καταβολή αμοιβής στην δικηγόρο κ. Πολυτίμη Ι. Τασίκα (Α.Μ. 8275)  σύμφωνα με την ΚΥΑ 
1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄ 2422/24.12.2007).

Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα αμοιβών η κ. Τασίκα απασχολήθηκε:
Έξι  (6)  ώρες  (νόμιμη  αμοιβή  ανά  ώρα  εργασίας  επί  64,00€  ήτοι  64*6=384,00€  πλέον 

Φ.Π.Α.)  για  την  μελέτη  του  φακέλου,  υπηρεσιακών  εγγράφων,  νομοθεσίας  και  σχετικής 
νομολογίας,  σύνταξη  γνωμοδότησης  για  την  άσκηση  ενδικοφανούς  προσφυγής  (σύνολο  ωρών 
πέντε),  ομοίως δε,  για την παράσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 
3463/2010 προς  υποστήριξη  της  ως  άνω ασκηθείσας  ενδικοφανούς  προσφυγής(σύνολο  ωρών: 
μία).

Επίσης για τη σύνταξη ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 
152 του ν. 3463/2010 για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατά της με αριθμό 42475/18.6.2013 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης νόμιμη 
αμοιβή 85,00€ πλέον Φ.Π.Α.. 

Γενικό σύνολο προς έγκριση: 64*6=384,00€ πλέον Φ.Π.Α.  ΣΥΝ 85,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 
469,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  λόγω  των  ανωτέρω  την  έγκριση  της  αμοιβής  της 
δικηγόρου κ. Τασίκα Πολυτίμη και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει  την  αμοιβή  της  δικηγόρου  Πολυτίμη  Ι.  Τασίκα  (Α.Μ.  8275)  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ 
1117864/2297/Α0012  (ΦΕΚ  Β΄  2422/24.12.2007)  «Εξωδικαστικές  Αμοιβές»  για  την  παροχή 
συμβουλών στους εντολείς ανά ώρα εργασίας καθώς και τον σχετικό πίνακα δικηγορικών αμοιβών 
αρμόδια θεωρημένου, ποσού 469,00€ πλέον Φ.Π.Α.  (η κ. Τασίκα απασχολήθηκε επί συνόλου 6 
ώρες,  νόμιμη αμοιβή ανά ώρα εργασίας  64,00€ ήτοι  64*6=384,00€ πλέον Φ.Π.Α.   και  για  τη 
σύνταξη ενδικοφανούς προσφυγής 85,00 πλέον Φ.Π.Α.).

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 13 απόφαση 155/04-09-2013
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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