
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/18-03-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 63/2019 Θέμα: Ορισμός δικηγόρου προκειμένου στην παροχή νομικών 

συμβουλών.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  18 

Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.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. 1279/12-03-2019 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. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Φωτιάδης Αθανάσιος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Χρυσοχόου Παύλος
8. Δημητρίου Δημήτριος

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 εισηγούμενος το 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  διοικεί  την  επιχείρησιν  και  

διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την  

επιχείρησιν θέματος…»  

Ομοίως  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  περ.  η)  παρ.  2  του  άρθρου  5  του  Ν.  1069/80 

«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:…  αποφασίζει  για  την  άσκηση  ενδίκων  βοηθημάτων  και  

ενδίκων  μέσων,  για  την  παραίτηση  από  αυτά,  καθώς  και  για  συμβιβασμούς  δικαστικούς  ή  

εξώδικους».
Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι με τις με αριθμό 45/2019 έως και 51/2019 αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. αποφασίσθηκε η αναβολή κρίσεως επί των αντιστοίχων με 

αριθμό 846/15-02-2019, 853/15-02-2019, 854/15-02-2019, 855/15-02-2019, 856/15-02-2019, 

857/15-02-2019, 871/15-02-2019 αιτημάτων, που αφορά στην κατάταξη σε θέσεις εξαρτημένης 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και στις ειδικότητες που αναφέρονται αναλυτικά στις 

ανωτέρω αιτήσεις των αιτούντων, καθώς σύμφωνα με τα εκτιθέμενα αναλυτικά στο σώμα αυτών οι 

ΑΔΑ: ΨΩΛΡΟΛΖΛ-Θ0Σ



αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του ν. 4483/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 108 του ν. 4583/2018. Ομοίως αποφασίσθηκε, σε επόμενη συνεδρίαση, η ανάθεση 

σε νομικό, με εμπειρία στο εργατικό δίκαιο, προκειμένου αυτός να εξετάσει ενδελεχώς τόσο τα 

αιτούμενα όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις  υποβληθείσες  αιτήσεις  όσο και  τη σχετική 

νομοθεσία-νομολογία και να γνωμοδοτήσει αρμοδίως προκειμένου το Δ.Σ. με ασφάλεια να λάβει 

απόφαση επί των αιτημάτων.

Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  και  τη  σημαντικότητα  του  θέματος,  ο  Πρόεδρος 

πρότεινε  την  ανάθεση  στη  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  κ. Πολυτίμη  Τασίκα  (ΑΜΔΣΘ:  8275),  με 

εμπειρία  στο εργατικό δίκαιο, να γνωμοδοτήσει  και  να  παράσχει  έγγραφες  νομικές  συμβουλές 

έναντι αμοιβής ποσού 520,00€ πλέον Φ.Π.Α., αναφορικά με τα ζητούμενα στις υποβληθείσες με 

αριθμό  846/15-02-2019,  853/15-02-2019, 854/15-02-2019, 855/15-02-2019, 856/15-02-2019, 

857/15-02-2019, 871/15-02-2019  αιτήσεις  και  ειδικότερα  εάν  οι  αιτούντες  πληρούν  τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 13 του ν. 4483/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του 

ν. 4583/2018 ήτοι τη δυνατότητα κατάταξης σε θέσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου και στις ειδικότητες που αναφέρονται αναλυτικά στις ανωτέρω αιτήσεις. 

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, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Αναθέτει στη  δικηγόρο Θεσσαλονίκης  κ. Πολυτίμη Τασίκα (ΑΜΔΣΘ: 8275) να γνωμοδοτήσει 

σχετικά  με  τη  δυνατότητα  κατάταξης  σε  θέσεις  εξαρτημένης  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου 

αορίστου χρόνου και στις ειδικότητες που αναφέρονται αναλυτικά στις με αριθμό 846/15-02-

2019,  853/15-02-2019, 854/15-02-2019, 855/15-02-2019, 856/15-02-2019, 857/15-02-

2019, 871/15-02-2019 αιτήσεις, των αιτούντων, καθώς σύμφωνα με τα εκτιθέμενα αναλυτικά 

στο  σώμα  των  αιτήσεων,  οι  αιτούντες  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  13  του  ν. 

4483/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του ν. 4583/2018. 

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

ποσό των 520,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 6,5ώρες*80,00€).

3. Ψηφίζεται πίστωση ποσού 520,00€ από τον Κ.Α. 64-01-01-0000 και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 προϋπολογισμού έτους 2019.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 63/18-03-2019

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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