
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ’ αριθμ. 8/23-05-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της  Επιχείρησης
45
Αριθμ. Απόφ. 69/2014 Θέμα:  «Ανάθεση  σε  δικηγόρο  σύνταξης  εξωδίκου 

όχλησης»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 23 Μαΐου 
2014 ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα 13:00μ.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. 1730/20-05-2014 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
.

Χρυσοχόου Παύλος 3. Χριστοφόρου Γεώργιος

4
.

Καρκατζίνος Νικόλαος

5
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

6
.

Λεμονάκη Χρύσα

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 είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε να 
συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o 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….».

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, ο κ. Μουζίνας Κωνσταντίνος, πρώην υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης  ο  οποίος  αποχώρησε  από  την  υπηρεσία  με  τη  διαδικασία  της  οικειοθελούς  αποχώρησης 
άσκησε,  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αφενός την από 3.7.2013 και με 
αριθμό έκθεσης κατάθεσης  17524/2013 αίτηση (διαδικασία  ασφαλιστικών μέτρων),  με την οποία 
ζητούσε να υποχρεωθεί η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες του 
και μετά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του (30.4.2013) συνεχώς και αδιαταράκτως και να 
του καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές του και μετά την ημερομηνία αυτή, μέχρι την τελεσιδικία της 
εκδοθησόμενης  επί  της  ασκηθείσας  αγωγής  του  απόφασης,  αφετέρου  την  από  1.7.2013  και  με 
αριθμό έκθεσης κατάθεσης 17107/2013 αγωγή του, δικάσιμος της οποίας είχε οριστεί η 14η.3.2014, 
με την οποία ζητά να κηρυχθεί άκυρη και παράνομη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του και να 
υποχρεωθεί η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να του καταβάλλει τους αιτούμενους μισθούς υπερημερίας.

Επί  της  ως  άνω  αίτησης  του  κ.  Μουζίνα,  η  οποία  συζητήθηκε  ενώπιον  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  στις  9.9.2013,  εκδόθηκε  η  υπ’  αριθ.  19091/12.9.2013  απόφαση 
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(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η οποία, αποδεχόμενη πλήρως και ολοσχερώς τους ισχυρισμούς 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ότι ουδέποτε έλαβε χώρα καταγγελία της επίδικης σύμβασης εργασίας από πλευράς 
της επιχείρησης, αλλά ότι ο ίδιος ο κ. Μουζίνας αποχώρησε οικειοθελώς από τη θέση εργασίας του, 
απέρριψε την ως άνω αίτηση.

Ενόψει της συγκεκριμένης δικαστικής διαμάχης και με σκοπό την επιτυχή γι' αυτόν έκβασή 
της  και  την  επάνοδο στη θέση  εργασίας  του  ο  κ.  Κωνσταντίνος  Μουζίνας  προβαίνει  ανά  τακτά 
χρονικά διαστήματα σε αβάσιμες και συκοφαντικές καταγγελίες σε βάρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ενώπιον 
δημόσιων φορέων, αναφορικά κυρίως με ζητήματα ελέγχου της ποιότητας του νερού και οικονομικής 
της  διαχείρισης.  Για  τον  λόγο  αυτό  και  με  δεδομένο  ότι το  περιεχόμενο  όλων των καταγγελιών 
τυγχάνει  ψευδές  και  αγγίζει  τα  όρια  της  συκοφαντίας  ενώ  δεν  ανταποκρίνεται  ουδόλως  στην 
πραγματικότητα,  προτείνεται  η  αποστολή,  κατ'  αρχήν,  μίας  εξώδικης  δήλωσης  προς  τον κ.  Κ. 
Μουζίνα, με την οποία θα αρνείται το σύνολο των αποδιδόμενων σε βάρος των μελών της Διοίκησής 
της κατηγοριών και θα επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση  σύνταξης εξωδίκου όχλησης προς τον κ. 
Κωνσταντίνο Μουζινά, στη  δικηγόρο Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο κα. Πολυτίμη Ι. 
Τασίκα  (Α.Μ.  8275),  η  οποία   έχει  γνώση  της  συγκεκριμένης  υπόθεσης  και  έχει  ορισθεί  με 
προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. πληρεξούσια δικηγόρος της επιχείρησης για την εκπροσώπηση της 
κατά την εκδίκαση των προαναφερόμενων αγωγών. 

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. Την ανάθεση σε δικηγόρο με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο και συγκεκριμένα στην κ. Πολυτίμη Ι. 

Τασίκα (Α.Μ.  8275)  για την παροχή εμπεριστατωμένων νομικών συμβουλών και  τη σύνταξη 
εξωδίκου δήλωσης προς τον κ. Μουζινά Κωνσταντίνο πρώην υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης 
λόγω των αβάσιμων και συκοφαντικών καταγγελιών σε βάρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ενώπιον δημόσιων 
φορέων, αναφορικά κυρίως με ζητήματα ελέγχου της ποιότητας του νερού και οικονομικής της 
διαχείρισης.

2. Την καταβολή αμοιβής  στην δικηγόρο κ.  Πολυτίμη Ι.  Τασίκα (Α.Μ.  8275)   σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τον Κώδικα περί Δικηγόρων και την 1117864/2297/Α0012/7.12.2007 Κ.Υ.Α 
(ΦΕΚ  Β΄  2422/24.12.2007),  «Εξωδικαστικές  Αμοιβές»  ανά  ώρα  εργασίας,  όπως  έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

          
     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 8 απόφαση 69/23-05-2014

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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