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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 1/27-01-2022 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 

Αρ. Απόφασης 10/2022 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός νομικής εκπροσώπησης για την 

παράσταση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο 

Καβάλας προς υπεράσπιση του πρώην  

Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.».                                

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 27 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 

13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 

108/21-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους 

συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του                      

Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν και τα έντεκα (11) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Γκάγκος Αλέξανδρος - Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος 

– Μαλλιαρός Σωτήριος - Λαμπρινίδης Λάμπρος – Γεωργίου Ιωάννης – Βουλτσίδης Παναγιώτης – Σουρίνης 

Ιωάννης- Καζάρας Στέργιος  

Απόντες: ΚΑΝΕΙΣ  

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο  (-10
ο
-)  τακτικό θέμα της ημερήσιας  διάταξης ανέφερε τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 η)  και του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν το Διοικητικό Συμβούλιο 

αποφασίζει «για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων, για την παραίτηση από αυτά, καθώς και για 

συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους» 
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Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 281 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει, ορίζεται ότι  «οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που 

διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν 

κάθε φορά».   

 

Ακόμη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) ορίζεται ότι ο δικηγόρος 

δικαιούται να λάβει αμοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του δικαστική  ή εξώδικη, καθώς και για κάθε 

δαπάνη δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεση της εντολής που του ανατέθηκε. 

 

Στο άρθρο 58 του Ν. 4194/2013 ορίζονται τα σχετικά με την αμοιβή του δικηγόρου. 

 

Εν προκειμένω, στις 09/02/2022 πρόκειται να παραστεί ενώπιον του Μονομελές Πλημμελειοδικείου Καβάλας ο 

πρώην Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και για το λόγο αυτό πρέπει να οριστεί δικηγόρος,  ο οποίος θα παραστεί για την 

υπεράσπισή του.  

 

Προτείνεται ο δικηγόρος Καβάλας κ. Γιοκταρίδης Μωυσής ο οποίος γνωρίζει την υπόθεση.   

Συγκεκριμένα, ο  δικηγόρος θα εκπροσωπήσει και θα υποστηρίξει τις θέσεις του πρώην Προέδρου κατά την 

εκδίκαση της υπόθεσης.   

 

Με την ανάθεση της παρούσας εντολής κι εξουσιοδότησης, εγκρίνονται και αναγνωρίζονται οι ενέργειες και 

διαδικαστικές πράξεις του ως άνω  πληρεξουσίου, οι σχετικές με την παραπάνω εντολή, που ενήργησε ή θα 

ενεργήσει, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και ότι η εξουσιοδότηση αυτή θα ισχύει, έως ότου 

ανακληθεί και γνωστοποιηθεί νόμιμα η ανάκλησή της. 

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 69, 68 παρ. 1 και 63 παρ. 1
 
α, 1β, του Ν. 4194/2013 (Κωδ. Δικηγόρων), όπως ισχύει, η 

νόμιμη αμοιβή του  δικηγόρου, υπολογίζεται σε ποσό 500,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και 8,00€ 

μεγαρόσημα.   

 
Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα έντεκα παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
1. Αναθέτει στο δικηγόρο Καβάλας κ. Γιοκταρίδη Μωυσή με ΑΜ 470 και έδρα επί της οδού Ύδρας 7 στην 

Καβάλα,  να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας στις 09-02-2022 για την 

εκπροσώπηση του πρώην Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,   έναντι αμοιβής 500,00 € πλέον Φ.Π.Α. και  8,00 € 

μεγαρόσημα. 

2. Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με το πινάκιο αμοιβής που προβλέπεται στον Κώδικα περί 

Δικηγόρων.  

3. Με την ανάθεση της παρούσας εντολής κι εξουσιοδότησης, εγκρίνονται και αναγνωρίζονται οι ενέργειες και 

διαδικαστικές πράξεις του ως άνω  πληρεξουσίου, οι σχετικές με την παραπάνω εντολή, που ενήργησε ή 
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θα ενεργήσει, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και ότι η εξουσιοδότηση αυτή θα ισχύει, έως 

ότου ανακληθεί και γνωστοποιηθεί νόμιμα η ανάκλησή της. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2022    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Γκάγκος Αλέξανδρος 

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   28-01-2022                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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