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Θέρμη 22-07-2013

«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 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, ….».

2. 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 …». 

3. Την με αριθμό 64/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε 
η συνέχιση της απασχόλησης του υπαλλήλου της επιχείρησης, κ. Τριανταφυλλίδη Άρη.

4. Την  με  αριθμό  42475/18-06-2013  απόφαση  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης  με  την  οποία  ακυρώθηκε  η  με  αριθμό  64/2013 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Την με αριθμό 107/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
σχετικά με «Ορισμός Δικηγόρου για την παροχή νομικών συμβουλών και τη σύνταξη 
γνωμοδότησης σχετικά με την υποβολή προσβολής προς την με αριθμό 42475/18-06-
2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης  
που αφορά στην με αριθμό 64/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

6. Την από 18/07/2013 σχετική γνωμοδότηση  για το εάν είναι νόμιμη η συνέχιση της 
απασχόλησης  Ατόμων  με  Αναπηρίες  (ΑμεΑ)  σε  επιχειρήσεις  των  Ο.Τ.Α.  μετά  την 
ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου από τον Ο.Α.Ε.Δ. προγράμματος και εάν πρέπει η 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  να προσφύγει  σε  βάρος της υπ’  αριθ.  42475/18.6.2013 απόφασης  του 
Γενικού Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης,  όπως ο 
νόμος προβλέπει.

7. Τις διατάξεις  του άρθρου 238 παρ.  1 του Ν 3852/2010 σύμφωνα με την οποία η 
σχετική  απόφαση του Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ. μπορεί να προσβληθεί  από οποιονδήποτε έχει 
έννομο συμφέρον, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν 3463/06.

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

δικηγόρων. 

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΟΛΖΛ-Ι97



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1. Αναθέτει  στην δικηγόρο Θεσσαλονίκης Πολυτίμη Ι. Τασίκα(Α.Μ.8275) με ειδίκευση 

στο Εργατικό Δίκαιο  την παροχή νομικών συμβουλών και τη διενέργεια όλων των 
εργασιών  που  απαιτούνται  για  τη  σύνταξη  της  προσφυγής  κατά  της  με  αριθμό 
42475/18.6.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας  –  Θράκης  προκειμένου  η  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  να  προβεί  στην  προσβολή  της 
ανωτέρω απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 
κατ εξουσιοδότηση της με αριθμό 107/2013 απόφασης του διοικητικού Συμβουλίου 
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

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).

                                                                                      

                                                                                                         

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                                     

ΑΔΑ: ΒΛΩΡΟΛΖΛ-Ι97


