
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  18/17-11-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 137/2017 Θέμα: «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να 
προβεί στην σύνταξη και υποβολή προσφυγής κατά των με 
αριθμούς Μ 744/2017 Πράξης Επιβολής Εισφορών και Μ 
796/2017 Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης του 
ΕΦΚΑ»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 17 

Νοεμβρίου  2017 ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και 

Αποχέτευσης  Θέρμης» σε  έκτακτη συνεδρίαση  μετά από  την υπ’  αριθμ.  5203/13-11-2017 

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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Σαμαράς Σωκράτης(προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 3ου θέματος)
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Λεμονάκη Χρυσούλα
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Μαρκούδης Γρηγόριος
7. Καλαμπίδη Δημήτριος
8. Φωτιάδης Αθανάσιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια 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 που αφορούν:
α.   Ορισμό  πληρεξούσιου  δικηγόρου  προκειμένου  να  προβεί  στην  σύνταξη  και  υποβολή 

προσφυγής  κατά  των  με  αριθμούς Μ  744/2017  Πράξης  Επιβολής  Προστίμου  και  Μ 
796/2017 Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης του ΕΦΚΑ και

β.  Δέσμευση πίστωσης Κ.Α. προκειμένου στην καταβολή δαπανών αναθέσεων παρελθόντων 
ετών.

τα οποία πρότεινε να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής.
Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o 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, ….».
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Στη συνέχεια  έθεσε υπόψη των μελών τις  με  αριθμό  Μ 744/2017 Πράξη Επιβολής 

Εισφορών  και  Μ  796/2017  Πράξη  Επιβολής  Πρόσθετης  Επιβάρυνσης  του  ΕΦΚΑ, ποσού 

4.887,09€ & 1466,12€ αντίστοιχα,  που αφορά  κατά πρώτον  στη βεβαίωση ποσού εις βάρος 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την  έκδοση τίτλου απόδειξης δαπάνης για την πληρωμή συνεργάτη της 

επιχείρησης για την ανάθεση εργασιών και για τον οποίο το ΕΦΚΑ θεωρεί ότι θα έπρεπε να 

καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές με την αιτιολογία ότι η σύναψη της σύμβασης προσιδιάζει 

σε αυτήν της εξαρτημένης εργασίας, και κατά δεύτερον στην επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης 

με την αιτιολογία ανακριβούς Α.Π.Δ..

Ο  Πρόεδρος  ενημέρωσε  τα  μέλη  ότι  η  Δ.Ε.Υ.Α.  προέβη  στην  ανάθεση  εργασιών 

κατανομής αρδευτικού ύδατος σε εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος ήταν ανεπάγγελτος δηλ. δεν 

ασκούσε επαγγελματική δραστηριότητα και είχε γνώση της περιοχής παροχής των υπηρεσιών 

του. Επίσης δεν παρείχε τις υπηρεσίες του με τρόπο τακτικό, ούτε ακολουθούσε συγκεκριμένο 

ωράριο, ούτε δεχότανε εντολές από την διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. παρά μόνο ρύθμιζε την εργασία 

του κατόπιν συνεννόησης με τους αγρότες οι οποίοι θα έκαναν χρήση του αρδευτικού ύδατος. 

Επιπλέον η απασχόληση του αυτή δεν εκτείνονταν σε βάθος χρόνου, συνεπώς είχε ευκαιριακό 

χαρακτήρα και το ποσό της αμοιβής του είχε  οριστεί στο ποσό των 5.000,00€ στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονταν οι νόμιμες κρατήσεις, δηλ. 20% φόρος εισοδήματος από υπόχρεο που 

δεν είναι επαγγελματίας και 3,6% χαρτόσημο.

Επισήμανε δε, ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ουδέποτε έλαβε έγγραφο του Ε.Φ.Κ.Α. που να την 

καλεί να δώσει διευκρινήσεις ούτε είχε λάβει γνώση κάποια σχετικής ειδοποίησης. Κατά των 

ανωτέρω πράξεων,  όπως κοινοποιείται  με  τα ανωτέρω έγγραφα ,  η  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  μπορεί  να 

ασκήσει ένσταση εντός 30 ημερών από την λήψη των ανωτέρω ήτοι μέχρι την 30/11/2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα  ανωτέρω  πρότεινε να ασκηθεί ένσταση 

κατά της με αριθμό Μ 744/2017 Πράξης Επιβολής Εισφορών και Μ 796/2017 Πράξης Επιβολής 

Πρόσθετης  Επιβάρυνσης  του  ΕΦΚΑ καθώς  και  να  οριστεί   πληρεξούσιος  δικηγόρος 

προκειμένου να προβεί στην σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αυτής ενώπιον του αρμοδίου 

οργάνου του ΕΦΚΑ.

Έχοντας υπόψη διατάξεις του ν. 4194/2013(ΦΕΚ 208/27.09.2013 τεύχος Α’): Κώδικας 

Δικηγόρων καθώς και του γεγονότος ότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα 

της Δ.Ε.Υ.Α. όπως και το ότι στην επιχείρηση δεν απασχολείται υπάλληλος με νομικές γνώσεις 

πρότεινε πληρεξούσιο δικηγόρο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ενώπιον του ΕΦΚΑ την κ. Μεντεσίδου Ανατολή 

(ΑΜ 8334)η οποία διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στο εργατικό δίκαιο  με ποσό αμοιβής ως 

εξής: 

 για την  σύνταξη και  κατάθεση  ένστασης κατά της με αριθμό  Μ 744/2017 Πράξης 
Επιβολής  Εισφορών και  Μ 796/2017 Πράξης  Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης του 
ΕΦΚΑ το ποσό των 240,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.(ήτοι 3ώρες*80,00€) και 

 για την παράσταση κατά τη συζήτηση της ένστασης ενώπιον του αρμοδίου οργάνου του 
ΕΦΚΑ το ποσό των 149,00€ πλέον Φ.Π.Α.

         Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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 Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του  άρθρ.5 του Ν. 1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Την  άσκηση ένστασης  ενώπιον του αρμοδίου υποκαταστήματος ΕΦΚΑ (πρώην 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)  κατά της με αριθμό με αριθμό Μ 744/2017 Πράξης Επιβολής Προστίμου και 

Μ 796/2017 Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης του ΕΦΚΑ.

2. Ορίζει  πληρεξούσιο  δικηγόρο,  για  λογαριασμό  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  την 

δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Μεντεσίδου  Ανατολή  (ΑΜ  8334) και  εξουσιοδοτεί  αυτήν 

προκειμένου να:

α) να επιληφθεί της υποθέσεως και να προβεί στην σύνταξη και κατάθεση  ένστασης 

κατά  α.  της  με  αριθμό  Μ  744/2017  Πράξης  Επιβολής  Εισφορών(Π.Ε.Ε)  ποσού 

4.8897,09€ και  β.  κατά  της  με  αριθμό  Μ  796/2017  Πράξης  Επιβολής  Πρόσθετης 

Επιβάρυνσης (ΠΕΠΕΕ) ενώπιον  του αρμοδίου υποκαταστήματος  ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ)  

β)  να  παραστεί  κατά  την  συζήτηση/εκδίκαση  της  ανωτέρω  ένστασης  και  να 

εκπροσωπήσει την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ενώπιον του αρμοδίου οργάνου. 

1. Η αμοιβή της πληρεξούσιου δικηγόρου, κ. Μεντεσίδου Ανατολή (ΑΜ 8334), ορίζεται ως 

εξής:

o για την  σύνταξη και  κατάθεση  ένστασης κατά της με αριθμό  Μ 744/2017 Πράξης 
Επιβολής  Εισφορών και  Μ 796/2017 Πράξης  Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης του 
ΕΦΚΑ το ποσό των 240,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.(ήτοι 3ώρες*80,00€) και 

o για την παράσταση κατά τη συζήτηση της ένστασης ενώπιον του αρμοδίου οργάνου του 
ΕΦΚΑ το ποσό των 149,00€ πλέον Φ.Π.Α.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 και στους  Κ.Α. 64-01-01-0000 & 

54-02-02-0623 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη 

της σχετικής δαπάνης αμοιβής νομικού.  Στους προϋπολογισμούς επομένων ετών θα 

υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη εάν απαιτηθεί.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 17 απόφαση 137/17-11-2017

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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