
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  9/08-05-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 119/2018 1. Θέμα:  Ανάθεση  σε  δικηγόρο  παροχής  νομικών 

συμβουλών  αναφορικά  με  τις  παροχές  της  ΣΣΕ  των 
υπαλλήλων των Δ.Ε.Υ.Α..

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 08 Μαΐου 

2018  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  14:00  μ.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’  αριθμό  1749/03-05-2018  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, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Δημητρίου Δημήτριος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Χρυσοχόου Παύλος
4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5. Σαμαράς Σωκράτης
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Φωτιάδης Αθανάσιος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα

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 εισηγούμενος το 11o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…» 

Προκειμένου στην καταβολή χρηματικού βοηθήματος λόγω θανάτου τέκνου εκδόθηκε από 

την Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης το με αριθμό 12/2018 ένταλμα πληρωμής ποσού 500,00€ σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στην Κλαδική Σύμβαση Εργασίας των υπαλλήλων των Δ.Ε.Υ.Α.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης υπέβαλε όπως προβλέπεται, προς έγκριση στην υπηρεσία επιτρόπου το 

με αριθμό 12/2018 ΧΕΠ. Η υπηρεσία επιτρόπου με  την με αριθμό 10/2018 Πράξη αρνήθηκε την 

έγκριση του ανωτέρω ΧΕΠ καθώς θεωρεί ότι το χρηματικό βοήθημα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 

18 της ΣΣΕ, αποτελεί συγκεκαλυμμένη προσαύξηση μισθού.
Καθώς η επιχείρηση δεν είναι  στελεχωμένη με νομική υπηρεσία ούτε απασχολούνται σε 

αυτήν υπάλληλοι  με  τις  εξειδικευμένες  νομικές  γνώσεις  που απαιτούνται  κρίνεται  αναγκαίο  να 
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ζητηθεί η παροχή νομικών συμβουλών από δικηγόρο με γνώσεις επί του εργατικού δικαίου για την 

αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος καθώς από τη φύση του απαιτεί τέτοιου είδους εξειδικευμένες 

νομικές γνώσεις προκειμένου να διερευνηθεί εάν οι λόγοι για τους οποίους κωλύεται η έγκριση του 

ανωτέρω ΧΕΠ ορθώς προβάλλονται και εάν ορθώς η υπηρεσία επιτρόπου δεν το ενέκρινε. 

Επιβεβλημένη  επίσης  θεωρείται  η  περαιτέρω  διερεύνηση  του  θέματος,  στα  πλαίσια 

διασφάλισης  της νομιμότητας των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν παροχές 

προς τους υπαλλήλους της επιχείρησης, καθώς αφενός προκύπτουν συχνά ζητήματα που αφορούν 

την εφαρμογή της Σ.Σ.Ε. των Δ.Ε.Υ.Α. και των παροχών της, όπως τα χρηματικά βοηθήματα, η 

παροχή ειδών ένδυσης κ.λ.π.  αφετέρου για το λόγο ότι  υπάρχει  σχετική σύγχυση για το πώς 

πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά από το τμήμα μισθοδοσίας. 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  ανάθεση  της  παροχής  εξειδικευμένων  νομικών 

συμβουλών  για  την  ανωτέρω  υπόθεση  στην  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Πολυτίμη  Τασίκα με 

ΑΜΔΣΘ:8275, διεύθυνση επαγγελματικής δραστηριότητας Πολυτεχνείου 47, με Α.Φ.Μ 046994591 

Δ.Ο.Υ  Β’  Θεσσαλονίκης  και με  ποσό  ανάθεσης  των  εργασιών  400,00€  πλέον  Φ.Π.Α.  (ήτοι 

80,00€/ώρα* 5ώρες).

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, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Την ανάθεση της παροχής εξειδικευμένων νομικών συμβουλών (γνωμοδότηση) σχετικά με το 

χειρισμό των εκτεθέντων στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης θέματων, στην δικηγόρο 

Θεσσαλονίκης  Πολυτίμη Τασίκα με  ΑΜΔΣΘ:8275,  διεύθυνση  επαγγελματικής  δραστηριότητας 

Πολυτεχνείου 47, με Α.Φ.Μ 046994591 Δ.Ο.Υ Β’ Θεσσαλονίκης.

2. Η αμοιβή της δικηγόρου ορίζεται, βάσει των διατάξεων ν. 4194/2013 περί χρονοχρέωσης, στο 

ποσό των 400,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 5ώρες*80,00€).

3. Ψηφίζεται η σχετική πίστωση ποσού από τους  Κ.Α.  64-01-01-0000 & Κ.Α. 54-02-02-0623 

οικονομικού έτους 2018 η οποία δεσμεύεται και θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9 απόφαση 119/08-05-2018

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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