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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:  «Διενέργεια  ανάθεσης  εργασιών  και  δέσμευση  διάθεσης 
πίστωσης»

                                                                                                                            
   Ο Πρόεδρος

                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα  « Ο  Πρόεδρος  ή  τούτου  κωλυομένου  ο  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού  
Συμβουλίου α) εκπροσωπεί την επιχείρησιν ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής  
και δίδει τους επιβαλλομένους εις αυτήν όρους, β) δύναται εν προφανεί κινδύνω εκ της  
αναβολής και άνευ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρη και αντικρούη  
αγωγάς και ασκή ένδικα μέσα, να διορίζη πληρεξουσίους και να προβαίνη εις πάσαν  
δικαστικήν ή εξώδικον πράξιν προστατευτικήν των συμφερόντων της επιχειρήσεως, των 
πράξεων τούτων υποβαλλομένων αμέσως εις το Συμβούλιον προς έγκρισιν …». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ).
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄ 2422/24.12.2007) περί αμοιβής 

δικηγόρων. 
4. Την  με  αριθμό  16447/2013  έκθεση  κατάθεσης  δικογράφου  που  αφορά  διαδικασία 

ασφαλιστικών μέτρων και  ειδικότερα προφορική συζήτηση προσωρινής διαταγής των 
ασφαλιστικών μέτρων κατά της επιχείρησης την 27η -06-2013.

5. Την ανάγκη ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
και  παράσταση αυτού κατά τη  συζήτηση προσωρινής διαταγής ασφαλιστικών μέτρων 
κατά της επιχείρησης την 27η -06-2013.

6. Το επείγον της υπόθεσης καθώς η ημερομηνία της συζήτησης των ασφαλιστικών μέτρων 
έχει ορισθεί την επομένη μέρα (27-06-2013) από αυτή της κοινοποίησης της με αριθμό 
16447/2013 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου (26-06-2013).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Ορίζει  πληρεξούσιο  δικηγόρο  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  ενώπιον  του  Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης  αναφορικά  με  την με  αριθμό  16447/2013 έκθεση  κατάθεσης  δικογράφου που 
αφορά  διαδικασία  ασφαλιστικών  μέτρων,  την  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Πολυτίμη  Ι. 
Τασίκα(Α.Μ.8275) με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο και ειδικότερα για την παράσταση της στην 
προφορική συζήτηση της προσωρινής διαταγής των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν οι κ. 
Σκούφος Δημήτριος του Πασχάλη, Βογιατζής Αθανάσιος, Κάβουρας Νικόλαος, Κασάπης Μιλτιάδης 
και Σκούφος Δημήτριος του Θεοδώρου και αφορά στην καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των 
ανωτέρω από τη Δ.Ε.Υ.Α. λόγω λήξης αυτών και την επαναπρόσληψη τους.

2. Την καταβολή αμοιβής στην δικηγόρο κ. Πολυτίμη Ι. Τασίκα (Α.Μ. 8275)  σύμφωνα με την 

ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄ 2422/24.12.2007).

3. Η παρούσα έγκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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