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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 

 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ως προς τη διόρθωση ποσού αμοιβής στη σελ. 2 από 766,20 € σε 1.532,40 € 
Θάσος 15-09-2021 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της με αριθμό 11/26-08-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 132/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση εκπροσώπησης από δικηγόρο 

σε υποθέσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στο Τριμελές Εφετείο 

Θράκης».        

                       
 

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 26 του μηνός Αυγούστου του έτους 2021 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. 

3772/18-08-2021 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). 

 
Λόγω του ότι το τακτικό μέλος κ. Γκάγκος Αλέξανδρος  δήλωσε  κώλυμα συμμετοχής στην παρούσα συνεδρίαση, 

κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσολάκης Σταύρος. 

 
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 έξι (6) μέλη και το αναπληρωματικό μέλος                      

κ. Τσολάκης Σταύρος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος - Βουλτσίδης 

Παναγιώτης – Λαμπρινίδης Λάμπρος –  Τσολάκης Σταύρος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος - Ζαμπέκος Παναγιώτης –  Μαλλιαρός Σωτήριος – Στάμος Βασίλειος – 

Τσένης Γεώργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

  

ΑΔΑ: ΩΣ9ΣΟΕΥΣ-6Χ8



                                                                                                                                                                

 2 

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

κ. Μαύρου Αργυρή. 

 

Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου 

Αργυρή, η οποία  εισηγούμενη  το δωδέκατο  -12
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». 

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. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς (Πολιτικού) Εφετείου Θράκης στις 5-11-2021, όπου 

πρόκειται να συζητηθούν οι με αριθμ. 92/2021 και 93/2021 οριστικές παραπεμπτικές αποφάσεις του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορούν στις υπ’  αριθμ. 324/30.10.2015 και 325/30.10.2015 αγωγές κατά της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., απαιτείται να διορίσει δικηγόρο, ώστε να υποστηρίξει τις θέσεις της Επιχείρησης. 

Για τον ανωτέρω σκοπό προτείνεται ο δικηγόρος Καβάλας κ. Γιοκταρίδης Μωυσής του Γεωργίου, ο οποίος θα 

εκπροσωπήσει και θα υποστηρίξει την Επιχείρηση κατά τη δικάσιμο της 5-11-2021, στο Τριμελές Πολιτικό Εφετείο 

Θράκης και σε οποιαδήποτε, μετ’ αναβολή ή ματαίωση κι επαναπροσδιορισμό, συζήτηση αυτών.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (Κωδ. Δικηγόρων) όπως ισχύει, η νόμιμη αμοιβή του δικηγόρου για τη 

συζήτηση κάθε μίας από τις παραπάνω υποθέσεις (σύνολο αμοιβής και εξόδων), υπολογίζεται ως εξής: 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑ ΤΙΜΗ ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 61-00-0000 406,00 97,44 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2 ΩΡΩΝ  ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 61-00-0000 160,00 38,40 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 61-00-0000 164,20   

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΝΣΗΜΑ 64-98 12,00   

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 64-98 24,00   

       

ΣΥΝΟΛΟ  766,20 135,84 

       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  902,04   

 
Σε περίπτωση αναβολής η αμοιβή ανέρχεται στο ήμισυ. 

Ελήφθη η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ00244/19-08-2021 για δέσμευση πίστωσης που έλαβε ΑΔΑ: 

6ΝΣΙΟΕΥΣ-0ΒΤ.  

Τέλος,  θα πρέπει να ανακληθεί η με αριθμ. 09/2016 απ. του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με την οποία ανατέθηκαν 

οι υπόψη υποθέσεις στη δικηγόρο Καβάλας κ. Χιόνη Γεωργία. 

   

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 επτά παρόντα μέλη 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 του                  

Ν. 1069/80, 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 Τριμελούς (Πολιτικού) Εφετείου Θράκης στις 5-11-2021, όπου 

πρόκειται να συζητηθούν οι με αριθμ. 92/2021 και 93/2021 οριστικές παραπεμπτικές αποφάσεις του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορούν στις υπ’  αριθμ. 324/30.10.2015 και 325/30.10.2015 

αγωγές κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ώστε να υποστηρίξει τις θέσεις της Επιχείρησης  και σε οποιαδήποτε  μετ’ 

αναβολή ή ματαίωση κι επαναπροσδιορισμό  συζήτηση αυτών, έναντι αμοιβής 1.532,40 € πλέον Φ.Π.Α. 

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

Δικηγόρων. Σε περίπτωση αναβολής η αμοιβή ανέρχεται στο ήμισυ. 

3. Ανακαλεί την με αριθμ. 09/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 132/2021    

 

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                          Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης λάμπρος 
                                                                                           Τσολάκης Σταύρος 
                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   27-08-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       
       
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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