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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 18/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 07/08/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 03/08/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Κυριακίδης Χριστόφορος, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 21ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 18-277/07-08-2018.

Ανάκληση της υπ΄ αρ. 23-356/29-12-2017 Απόφασης ΔΣ που είχε ως θέμα: «Λήψη
απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ.3476/27-9-2017 αίτησης Σ. Κουρτίδου κλπ».

Η  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τον τίτλο του θέματος.

Oι εννέα εργαζόμενοι οι οποίοι προσελήφθησαν με την υπ’ αριθμό 356/29-12-2017 απόφαση του Δ.Σ
της ΔΕΥΑ Κιλκίς, βάσει του άρθρου 13 του νόμου 4483/2018 (ΦΕΚ 107 /31 07 2017 τεύχος Α’) και της
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4483/2017 με Αρ.πρ:39456-17.11.2017 και
ΑΔΑ:72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ, με την ενημέρωσή τους ότι τέθηκε στην παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ της
ΔΕΥΑ Κιλκίς το παρόν θέμα, κατέθεσαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Κιλκίς, που θα συζητηθεί αύριο Τετάρτη 08 Αυγούστου 2018.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, προτείνεται η αναβολή του θέματος, εν αναμονή της απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία κυριάρχησε η άποψη ότι επειδή το θέμα είναι αμιγώς
νομικό και ήδη κατατέθηκε σχετική αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο, το Δ.Σ σύμφωνα με τους κανόνες
της αρχής της χρηστής διοίκησης, δεν θα πρέπει να προκαταλαμβάνεται η δικαστική κρίση, η οποία θα
γίνει γνωστή σε 24 ώρες με τη συζήτηση του αιτήματος έκδοσης προσωρινής διαταγής.

Επίσης ο παρευρισκόμενος νομικός σύμβουλος του Δήμου Κιλκίς και της Επιχείρησης δήλωσε ότι έχει
προσωπικό κώλυμα και δεν δύναται να εκπροσωπήσει τη ΔΕΥΑΚ στη συγκεκριμένη υπόθεση, την οποία
σε προγενέστερες δικαστικές αγωγές είχε εκπροσωπήσει ο δικηγόρος Κιλκίς κ. Χατζηαποστόλου
Ιωάννης.

ΑΔΑ: ΩΤΤΚΟΛΚ8-ΧΑΑ
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Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω, άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και την ενημέρωση του
Γ. Διευθυντή,

Έχοντας υπόψη:

1)Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3476/27-09-2017 αίτησης της Κουρτίδου Σοφίας κλπ, περί κατάταξής
τους σε θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς σύμφωνα με το άρθρο
13 του Ν. 4483/2017,

2)Την με αριθμό 23-356/29-12-2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς ,με θέμα «Λήψη απόφασης επί
της υπ΄αρ. πρωτ.3476/27-9-2017 αίτησης Σ. Κουρτίδου κλπ»

3) Την με αριθμό 7539/2018 αίτηση κατάθεσης δικογράφου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς,

4) Την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος.

 Την ανάθεση στον Χατζηαποστόλου Ιωάννη δικηγόρο Κιλκίς με ΑΜ-ΔΣΚ:86 την εκπροσώπηση της
Επιχείρησης στη συγκεκριμένη υπόθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής Διαταγής
των Σοφία Κουρτίδου κλπ. κατά της ΔΕΥΑΚ, ο οποίος θα παρασταθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Κιλκίς στο αίτημα ασφαλιστικών μέτρων στις 08-08-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτησή της.

 Ορίζει την αμοιβή του στα ελάχιστα όρια που καθορίζονται στη σχετική ισχύουσα ΚΥΑ.

 Για την παράσταση του στις 08-08-2018 στο Μονομελές Πρωτοδικείο εγκρίνει και δεσμεύει
πίστωση ποσού 120,76€ σε βάρος του Κ.Α. 61.00.00 (ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΟΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ (ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΤΛ) και ποσού 28,98€ του Κ.Α.
54.00.29 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018 της ΔΕΥΑ
Κιλκίς.

 Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας να γίνει από τα Τακτικά έσοδα της  Επιχείρησης  και θα βαρύνει
την πίστωση του προϋπολογισμού Κ.Α. 61.00.00 (ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟΚΟΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ (ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΤΛ) και ποσού 28,98€ του Κ.Α.
54.00.29 (ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ)  του  οικονομικού έτους 2018, όπου προβλέφθηκε σχετική
δαπάνη.

 Ψηφίζει την σχετική πίστωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 18-277/07-08-2018.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
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