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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:«Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης αναφορικά με το με αριθμό 387/2013 δικόγραφο 
έφεσης  επί  της  με  αριθμό  26036/2012  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης»

                                                                                                                            
                                        Ο Πρόεδρος

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

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Την με αριθμό κατάθεσης 32765/2011 αγωγής  των  υπάλληλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
κ. Κωνσταντινίδη Πέτρου και Σκυλάκη Ευστάθιου, κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 
3. Το με αριθμό 387/2013 δικόγραφο έφεσης επί της με αριθμό 26036/2012 απόφασης 
του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  των  υπαλλήλων  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης 
Κωνσταντινίδη Πέτρου και Σκυλάκη Ευσταθίου.
4. Την με αριθμό 11/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό 
της δικηγόρου Θεσσαλονίκης Πολυτίμη Ι. Τασίκα (Α.Μ. 8275) ως πληρεξούσιο δικηγόρο της 
Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  προκειμένου  να  παραστεί  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης(ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών), όπου θα εκδικαστεί η με αριθ. κατ. 
32765/2011 αγωγή των κ. Πέτρου Κωνσταντινίδη και κ. Ευστάθιου Σκυλάκη, υπαλλήλων 
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 
5. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  281  παρ.3  του  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα  (Ν. 
3463/06),  ορίζονται  τα  εξής:  «Για  την  εξώδικη  ή  δικαστική  αντιμετώπιση  νομικών 
ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη  σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη 
νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού 
ή του κοινοτικού  συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων…»
6. Το γεγονός ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για τη Δημοτική Επιχείρηση 
και  κρίνεται  αναγκαία  η  σύνταξη  γνωμοδοτικού  σημειώματος  από  αρμόδιο  δικηγόρο 
προκειμένου το Διοικητικό  Συμβούλιο  να λάβει  εξειδικευμένη  γνώμη για  το  με αριθμό 
387/2013 δικόγραφο έφεσης και την σχετική παράταση της σύμβασης απασχόλησης των 
ανωτέρω  εργαζομένων,  επιπλέον  άπτεται  και  ειδικών  ζητημάτων  που  απαιτούν 
εξειδικευμένη νομική γνώση και  εμπειρία καθώς ανάγονται  στη σφαίρα του εργατικού 
δικαίου και ως εκ τούτου χρήζουν εξειδικευμένης νομικής γνώσης και εμπειρίας για την 
αντιμετώπισή τους.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
 

1. Ορίζεται  υπεύθυνος δικηγόρος για τη σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος που αφορά 
το  με  αριθμό  387/2013 δικόγραφο έφεσης  και  την  σχετική  παράταση της  σύμβασης 
απασχόλησης  των  υπαλλήλων  Κωνσταντινίδη  Πέτρου  και  Σκυλάκη  Ευσταθίου  η 
δικηγόρος Θεσσαλονίκης Πολυτίμη Ι. Τασίκα (Α.Μ. 8275).

2. Η  παρούσα  Απόφαση,  να  υποβληθεί  προς  έγκριση  στην  επόμενη  Συνεδρίαση  του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., όπου και θα ορισθούν και τα της αμοιβής της 
δικηγόρου Πολυτίμη Ι. Τασίκα (Α.Μ. 8275). 

                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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