
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  2/11-02-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 19/2013 Θέμα:« Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για τη σύνταξη 

γνωμοδότησης  αναφορικά με το με αριθμό 387/2013 
δικόγραφο  έφεσης  των  υπαλλήλων  της  Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης  Κωνσταντινίδη  Πέτρου  και  Σκυλάκη 
Ευσταθίου».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  11 
Φεβρουαρίου  2013  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  18:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 469/06-02-2013 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 Τσολάκη Ελευθερία 

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα

4 Χριστοφόρου Γεώργιος 

5 Κουγιάμης Αργύριος

6 Μπαντής Μερκούριος(αναπληρωματικό μέλος)

7 Αντωνιάδου Μαρία

8 Κεσίδη Αναστασία

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 των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με 
τις  διατάξεις  του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό  Συμβούλιο…διαχειρίζεται  την 
περιουσίαν  και  τους  πόρους  ταύτης,  αποφασίζει  δε  επί  παντός  αφορώντας  την  επιχείρησιν  
θέματος….»

Tην  19η –09-2012,  συζητήθηκε,  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης 
(διαδικασία εργατικών διαφορών), η με αριθμό κατάθεσης 32765/2011 αγωγή  των  υπάλληλων 
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  κ. Κωνσταντινίδη Πέτρου και Σκυλάκη Ευστάθιου, κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, 
οι οποίοι επικαλούνται συμβάσεις έγκυρες, εξαρτημένης εργασίας, που καταρτίσθηκαν στο πλαίσιο 
του  ειδικού  προγράμματος  του  Ο.Α.Ε.Δ.  «ολοκληρωμένης  παρέμβασης  για  ανέργους  από  την 
Επιχείρηση< TATE AND LYLE GREECE A.E.> «ΠΡΏΗΝ ΒΙΑΜΥΛ».

Επί  της  αγωγής,  εκδόθηκε  η  με  αριθμό  26036/2012  απόφαση  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης,  η  οποία  απέρριψε  την  εν  λόγω αγωγή.  Σε  βάρος  της  εν  λόγω 
απόφασης, οι εργαζόμενοι, άσκησαν την 1/2/2013 την με αριθμό 387/1-02-2013 έφεση. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 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…»

ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΟΛΖΛ-ΩΝ4



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για τη Δημοτική 
Επιχείρηση  και κρίνεται αναγκαία η σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος από αρμόδιο δικηγόρο 
προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει εξειδικευμένη γνώμη για το με αριθμό 387/2013 
δικόγραφο  έφεσης  και  την  σχετική  παράταση  της  σύμβασης  απασχόλησης  των  ανωτέρω 
εργαζομένων, επιπλέον 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.

Με την με  αριθμό  31/2013 απόφαση του Προέδρου της  Δ.Ε.Υ.Α.  ορίστηκε  υπεύθυνος 
δικηγόρος  για  τη  σύνταξη  γνωμοδοτικού  σημειώματος  που  αφορά   το  με  αριθμό  387/2013 
δικόγραφο  έφεσης  και  την  σχετική  παράταση  της  σύμβασης  απασχόλησης  των  υπαλλήλων 
Κωνσταντινίδη Πέτρου και Σκυλάκη Ευσταθίου η δικηγόρος Θεσσαλονίκης Πολυτίμη Ι.  Τασίκα 
(Α.Μ. 8275)

Λόγω των ανωτέρω, ο Πρόεδρος, ζήτησε την έγκριση της με αριθμό 31/2013 απόφασης που 
αφορά στην ανάθεση σύνταξης γνωμοδοτικού σημειώματος για το με αριθμό 387/2013 δικόγραφο 
έφεσης  και  την  σχετική  παράταση  της  σύμβασης  απασχόλησης  των υπαλλήλων  Κωνσταντινίδη 
Πέτρου και Σκυλάκη Ευσταθίου στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Πολυτίμη Ι. Τασίκα (Α.Μ. 8275) και 
πρότεινε την έγκριση της αμοιβής της πληρεξουσίου δικηγόρου, για την παροχή των υπηρεσιών της 
στο σύνολο τους, ποσού  150,00 € συμπεριλαμβανομένου 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 και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόφωνα 

1. Εγκρίνει την με αριθμό 31/2013 απόφαση του Προέδρου που αφορά στην ανάθεση σύνταξης 
γνωμοδοτικού σημειώματος για το με αριθμό 387/2013 δικόγραφο έφεσης και την σχετική 
παράταση της σύμβασης απασχόλησης των υπαλλήλων Κωνσταντινίδη Πέτρου και Σκυλάκη 
Ευσταθίου στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Πολυτίμη Ι. Τασίκα (Α.Μ. 8275).

2. Εγκρίνει   την αμοιβή της πληρεξουσίου δικηγόρου Θεσσαλονίκης Πολυτίμη Ι. Τασίκα (Α.Μ. 
8275),  για  την  παροχή  των  υπηρεσιών  της  στο  σύνολο  τους,  ποσού   150,00  € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 19/11-02-2013
 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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