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Από  το  υπ’  αριθμ.  14/10-07-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 171/2018 Θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για 

τη δυνατότητα καταγγελίας σύμβασης υπαλλήλου 

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  10 

Ιουλίου 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  2804/06-07-2018  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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Τριανταφύλλου Αργύριος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Φωτιάδης Αθανάσιος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. 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  είπε  στα  μέλη  ότι  υπάρχουν  πέντε  θέματα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  και 

πρότεινε να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης. Η συζήτηση των θεμάτων κρίνεται αναγκαία 

στην παρούσα συνεδρίαση καθώς αφενός μεταξύ άλλων αφορούν διαδικασίες οι οποίες κρίνεται 

αναγκαίο να διενεργηθούν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη και 

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. 

Το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αφορά την ανάθεση παροχής γνωμοδότησης σχετικά με 
τη δυνατότητα καταγγελίας  σύμβασης  υπαλλήλου και  κρίνεται  αναγκαία  η συζήτηση του στην 
παρούσα συνεδρίαση καθώς το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.
Το 2ο θέμα αφορά στη δέσμευση ποσού προκειμένου στην πληρωμή ποσού που αφορά στην  2η 

τροποποίηση  της  Προγραμματικής  Σύμβασης  για  την  Υλοποίηση  της  Πράξης  «Κατασκευή 
Εσωτερικών  Δικτύων  Αποχέτευσης,  Αντλιοστασίων  και  Καταθλιπτικών  Αγωγών  των  Οικισμών 
Τριλόφου  και  Καρδίας  του  Δήμου  Θέρμης».  Η  λήψη  απόφασης  κρίνεται  αναγκαία  καθώς 
διαπιστώθηκε  μετά την αποστολή της πρόσκλησης  η παράλειψη  δέσμευσης  λόγω του ότι  είχε 
προηγηθεί αναμόρφωση και αναμενόταν η έγκρισή της από την Α.Δ.Μ.Θ..
Το 3ο αφορά στη σύμφωνη γνώμη επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διόδου και διέλευσης 
αγωγού υπέρ του ακινήτου (αγροτεμαχίου) με αριθμό ΚΑΕΚ 190432306007/0/0 του Δήμου μας σε 
βάρος του ομόρου ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ 190432306009/0/0 και κρίνεται αναγκαία η συζήτηση 
του θέματος στην παρούσα συνεδρίαση καθώς αφορά στην κατασκευή έργου που έχει ενταχθεί σε 
Ε.Π. 
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Το 4ο αφορά στη γνώμη επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας διόδου και διέλευσης αγωγού 
υπέρ του ακινήτου (αγροτεμαχίου) με ΚΑΕΚ 190432303009/0/0 του Δήμου μας σε βάρος του 
ομόρου  ακινήτου  με  αριθμό  ΚΑΕΚ  190432303002/0/0  και  κρίνεται  αναγκαία  η  συζήτηση  του 
θέματος στην παρούσα συνεδρίαση καθώς αφορά στην κατασκευή έργου που έχει ενταχθεί σε Ε.Π.
Το 5ο αφορά στην ανάθεση μελέτης με τίτλο: Επικαιροποίηση μελέτης εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων Δ.Δ. Κ. Σχολαρίου. Η αμεσότητα ανάθεσης της μελέτης προκύπτει από την αναγκαιότητα 
ολοκλήρωσή  της  ώστε  να  κατατεθεί  σε  χρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα   σύμφωνα  με  την 
υποχρέωση εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

 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 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…»  

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμό .......... έγγραφο ..... της Τ.Υ. οι οποίοι 

αιτούνται την παρέμβαση της διοίκησης για την προστασία τους και την ομαλότητα της εργασίας 

τους καθώς θεωρούν ότι αυτή απειλείται από ...... (κ. ..........), της ειδικότητας ........ ο οποίος 

προσλήφθηκε  στη  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  Μέσω  .........,  με  βάση  τους  ........  και  για  χρονικό 

διάστημα ............μηνών. Στο ανωτέρω έ...μό που να ... καθιστά επικίνδυνο για όποιον εκείνη τη 

στιγμή συνεργάζεται μαζί ......  Επίσης η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ..........προκάλεσε 

ατύχημα (σχετ.:  τ.........έγγραφο της Τ.......)  με  συνέπεια  να προκληθούν στο δεύτερο όχημα 

εκτός από υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες στον οδηγό του προπορευόμενου οχήματος. 

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ανέφερε ότι έχει επισκεφθεί το εργοτάξιο, 

έχει  επομένως  ιδία  αντίληψη  της  κατάστασης,  θεωρεί  δικαιολογημένους  τους  φόβους  του 

προσωπικού  και  τόνισε  την  βαρύτητα  του  θέματος  εν  όψει  των  κινδύνων  που  εγκυμονεί  η 

συνέχιση της απασχόλησης ............για τους λοιπούς εργάτες αλλά και τους πολίτες του Δήμου 

μας. Μετά από αυτά πρότεινε στα μέλη να ανατεθεί σε δικηγόρο η παροχή γνωμοδότησης σχετικά 

με  τη  δυνατότητα  καταγγελίας  της  σύμβασης  εργασίας  του  υπαλλήλου  Ι.Δ.Ο.Χ.  κ.  .......  της 

ειδικότητας ......... Ειδικότερα πρότεινε την απευθείας ανάθεση στην κ. Ανατολή Μεντεσίδου (ΑΜ 

8334), η οποία διαθέτει ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο. Η παράδοση της γνωμοδότησης θα πρέπει 

να γίνει τάχιστα ώστε να ληφθεί άμεσα απόφαση επί του πρακτέου στην προκειμένη περίπτωση. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4194/2013 « η αμοιβή του δικηγόρου 

ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό του….»

Ομοίως σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, περί χρονοχρέωσης, ο Πρόεδρος πρότεινε η 

αμοιβή της πληρεξούσιου δικηγόρου, κ. Μεντεσίδου Ανατολή να οριστεί  στο ποσό των 240,00€ 

πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  (ήτοι  :  3ώρες  *  80,00€  =240,00€)  καθώς  εκτιμάται  ότι 

απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 3 ώρες για την εκτέλεση της εργασίας.

 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα 

εκτεθέντα στο ως άνω εισηγητικό μέρος της παρούσας 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Μεντεσίδου Ανατολή 

(ΑΜ 8334)  με ποσό ανάθεσης 240,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,  προκειμένου να 

παράσχει  έγγραφες  νομικές  συμβουλές  και  να  γνωμοδοτήσει  σχετικά  με  την  δυνατότητα 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ..........υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ. 

2. Ψηφίζεται  πίστωση  ποσού  240,00€  από  τον  Κ.Α.  64-01-01-0000  και  του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 προϋπολογισμού έτους 2018.

3. Η παράδοση της γνωμοδότησης θα πρέπει να γίνει κατά το δυνατό άμεσα ώστε να 

αντιμετωπιστεί η ειδική αυτή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το τεχνικό προσωπικό της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο14 απόφαση 171/10-07-2018

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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