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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 15/19-09-2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

Αρ. Απόφασης 175/2022 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης νομικών υπηρεσιών 

για τη σύνταξη εισήγησης για τη παροχή νομικής 

υποστήριξης πρώην Προέδρου της Επιχείρησης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.3 του 

ν. 4915/2022».                                                                                  

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 19  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα  και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 

ύστερα από την υπ’  αριθμ. 3489/30-08-2022 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του  Ν. 4954/2022. Αφού διαπιστώθηκε ότι 

υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  μελών  συμμετείχαν και τα έντεκα (11) μέλη, 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Βουλτσίδης Παναγιώτης - Γεωργίου Ιωάννης - Γκάγκος 

Αλέξανδρος - Καραβούζης Στυλιανός – Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - 

Μαλλιαρός Σωτήριος -   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 έβδομο (-17
ο
-) τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο 

κ. Α. Α. του Α., Πρόεδρος της Επιχείρησης κατά τα έτη  2011-2014, με την από 10-08-2022 αίτησή του 

(αριθμ. πρωτ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 3177/11-08-2022), ζητά τον διορισμό του δικηγόρου του Πρωτοδικείου 

Καβάλας κου Γεωργαλή Νικολάου, ως πληρεξούσιου δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί προς 
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υπεράσπισή του ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θράκης κατά τη δικάσιμο της 18-10-

2022, σε υπόθεση που είναι κατηγορούμενος, μετά από έφεση, με την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά το χρονικό διάστημα που φαίνεται ότι τέλεσε το αδίκημα, το οποίο αναφέρεται στην 

κλήση και την εκκαλούμενη απόφαση που επισυνάπτει στην αναφερόμενη αίτησή του.   

    

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022, όπως ισχύουν, και λαμβάνοντας υπόψη την 

με αριθμ. 273 αριθμ. πρωτ. 25837/19-4-2022 (ΑΔΑ:9Υ3946ΜΤΛ6-1ΛΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών,  μετά την κατάθεση της αιτήσεως του ενδιαφερόμενου αιρετού «η νομική υποστήριξη προς 

τους αιρετούς των Ο.Τ.Α. παρέχεται και κατόπιν της καθ’  οιονδήποτε τρόπο περάτωσης της θητείας τους 

στον οικείο Ο.Τ.Α., για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά το χρόνο αυτής και κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων τους» πρέπει να ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. για ανάθεση σε δικηγόρο 

σύνταξης σχετικής εισήγησης, ο οποίος δικηγόρος οφείλει να προβεί σε, καταρχήν, έλεγχο των 

στοιχείων της υπόθεσης και να αναφέρει τους λόγους που δικαιολογούν ή όχι την νομική υποστήριξη 

του αιρετού.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας έχει ληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 

ΑΑΥ00281/14-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ07ΨΟΕΥΣ-ΙΝ5) για δέσμευση πίστωσης. 

 

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 5 

του Ν. 1069/80 και του άρθρου 240 του Ν. 4412/2022, 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. Γεωργαλή Νικόλαο, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την 

επωνυμία «Ν. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ – Φ. ΚΑΣΑΠΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με ΑΜ 662 και έδρα 

Λιμένας Θάσου, τη σύνταξη εισήγησης  με τους λόγους που να δικαιολογούν ή όχι τη νομική 

υποστήριξη του κου Α. Α., σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω.   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 79212100-4 ΩΡΕΣ 1 80,00 80,00 

              

  Σύνολο         80,00 

  ΦΠΑ 24%         19,20 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         99,20 
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2 Η Αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται στο ποσό των 80,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το 

άρθρο 59 του Κωδ. Δικηγόρων (80,00 €/ώρα απασχόλησης - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του Κωδ. 

Δικηγόρων, αρθ. 7 παρ. 14 Ν.4205/2013,ΦΕΚ Α 242/6.11.2013). 

3 Η  σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον  Κ.Α. 61-00-0000 και τον Κ.Α.  54-00  του Προϋπολογισμού 

εξόδων της Επιχείρησης  έτους 2022. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 175/2022    

 

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης 

                                                                                                    Γκάγκος Αλέξανδρος  

                                                                                                    Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος 

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   20-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

         Μανίτσας Κωνσταντίνος               
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