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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Θάσος, 18-02-2021 
 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της 2
ης

  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Θάσου. 

 
Αριθ. Απόφασης: 26/2021  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
             
ΠΕΡI: Έγκρισης ανάθεσης παροχής νομικών υπηρεσιών.             

                                                                                                                                                                                                                                                                    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

 
Στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα 
Τετάρτη  και  ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από 
την αριθ. 356/04-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στο κάθε ένα από τα μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/1980. 
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 υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (11) μελών, στην τηλεδιάσκεψη 
συμμετείχαν  (08) συνολικά τακτικά μέλη,  δηλαδή: 
 

                ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                             ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ              
1. Μανίτσας Κωνσταντίνος                                         1. Ζαμπέκος Παναγιώτης 
2. Σαλταρής Αργύριος                                                2. Μαλλιαρός Σωτήριος     
3. Βουλτσίδης Παναγιώτης                                         3. Τσένης Γεώργιος 
4. Γκάγκος Αλέξανδρος                                                                                        
5. Καραβούζης Στυλιανός                                            
6. Κουτσουμανής Γεώργιος                                         
7. Λαμπρινίδης Λάμπρος 
8. Στάμος Βασίλειος 

   
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Εισάγεται προς συζήτηση το δέκατο όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης δηλ.: «Έγκριση ανάθεσης παροχής 
νομικών υπηρεσιών».                              

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι 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 Εφετείου Θεσσαλονίκης στις 5-3-2021 όπου 
πρόκειται να συζητηθούν οι υπ’ αριθμ. 2949/314/14.2.2020 και 2915/307/14.2.2020 εφέσεις απαιτείται να διορίσει 
δικηγόρους ώστε να υποστηρίξουν τις θέσεις της Επιχείρησης, προς απόρριψη των ανωτέρω αναφερόμενων 
εφέσεων που ασκήθηκαν  η μεν πρώτη από την Κοινοπραξία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε. – 
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» και την Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε.», η δε δεύτερη από τον 
Ελευθέριο Καραβασίλη του Βασιλείου, έλαβαν δε αριθμό προσδιορισμού στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, 
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903/796/28.5.2020 και 905/798/28.5.2020 αντίστοιχα, καθώς και των υπ’ αριθ. 279/250/1.2.2021 Πρόσθετων 
Λόγων Έφεσης του Ελευθέριου Καραβασίλη του Βασιλείου.  
 
Οι εφέσεις στρέφονται κατά της με αριθμό 14383/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με 
την οποία έγινε δεκτή η με αριθμό 7812/5964/3.4.2018 αγωγή της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και της επιδικάστηκε από τους 
αντίδικους, αποζημίωση ποσού 274.067,94 ευρώ, νομιμότοκα, καθώς και ποσό 10.400,00 € ως δικαστική δαπάνη, 
από την ακυρωθείσα, δυν. της 284/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, της με αριθμό 
267/2015 Διαταγής Πληρωμής του ίδιου Δικαστηρίου και την αναγκαστική εκτέλεση, που είχε επισπευστεί σε βάρος 
της από τους αντίδικους.  
 
Για τον ανωτέρω σκοπό προτείνονται οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης, Χίνκας Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ και 
Οικονομίδης Γεώργιος του Ιωάννη οι οποίοι γνωρίζουν την υπόθεση και τη χειρίζονται με επιτυχία μέχρι και σήμερα.   
 
Οι δικηγόροι θα εκπροσωπήσουν και θα υποστηρίξουν την Επιχείρηση, κατά την εκδίκαση των εφέσεων των 
αντιδίκων, κατά τη δικάσιμο της 5.3.2021, στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης και σε οποιαδήποτε, μετ’ αναβολή ή 
ματαίωση κι επαναπροσδιορισμό, συζήτηση αυτών.  
 
Για την επίτευξη της εντολής, δηλαδή την απόρριψη των εφέσεων και την απόδοση – επιστροφή των οφειλομένων 
και τα βέλτιστα για τα συμφέροντα της Επιχείρησης αποτελέσματα, θα μπορούν να  προβαίνουν σε κάθε νόμιμη 
ενέργεια που απαιτείται για τη διαφύλαξη και προστασία των νόμιμων συμφερόντων της Επιχείρησης, θα μπορούν 
να διαπραγματευτούν τη δυνατότητα τυχόν συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που έχει ανακύψει και να 
αιτούνται και να λαμβάνουν οποιοδήποτε έγγραφο από δημόσια αρχή ή ιδιώτη και να ενεργούν εν γένει εξώδικα ή 
δικαστικά, με οποιονδήποτε τρόπο κριθεί αναγκαίος, κατά την κρίση τους. 
 
Με την ανάθεση της παρούσας εντολής κι εξουσιοδότησης, εγκρίνονται και αναγνωρίζονται οι ενέργειες και 
διαδικαστικές πράξεις των ως άνω πληρεξουσίων, οι σχετικές με την παραπάνω εντολή, που ενήργησαν ή θα 
ενεργήσουν, 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 κι 

ενόψει του ύψους του αντικειμένου της διαφοράς, που ανέρχεται σε 274.067,94 ευρώ (επιδικασθέν ποσό από το 
Πολ. Πρωτοδικείο προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), η νόμιμη αμοιβή των δικηγόρων για τη συζήτηση κάθε μίας από τις 
παραπάνω εφέσεις, υπολογίζεται σε ποσό 10.250,00 € (4% μέχρι ποσού 200.000,00 και 3% για το υπερβάλλον) 
δηλαδή και για τις δύο 20.500 ευρώ.  
 
Από του δικηγόρους έχουμε λάβει σχετική ενημέρωση (αριθμ. πρωτ. 390/08-02-2021), ότι το ανωτέρω ποσό 
περιορίζεται  για την εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και για τις δύο εφέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 
παρ. 3 του Κώδικα «Ο δικηγόρος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ζητήσει από τον εντολέα του μικρότερη 
αμοιβή από την οριζόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου…».  
  
Κατά την υπόθεση της εκδίκασης των εφέσεων εφόσον κερδηθούν από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ., τα Δικαστήρια θα 
επιδικάσουν δικαστική δαπάνη υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., η οποία θα καλύπτει μεγάλο μέρος των παραπάνω εξόδων και 
αμοιβών. 
 
Κατόπιν  των ανωτέρω καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,  τις 
διατάξεις που αναφέρονται σ’  αυτή, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, 
όπως επίσης την με αριθμ. 104/09-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1. Αναθέτει στους Δικηγόρους Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Χίνκα, του Εμμανουήλ (Α.Μ. 3557) και Γεώργιο 
Οικονομίδη, του Ιωάννη (Α.Μ. 3848), από κοινού ή ένας εξ’ αυτών, κατά την κρίση τους, να προβούν σε 
υποστήριξη των θέσεων της Επιχείρησης, προς απόρριψη των υπ’ αριθ. 2949/314/14.2.2020, 
2915/307/14.2.2020 εφέσεων, που ασκήθηκαν, η μεν πρώτη από την Κοινοπραξία με την επωνυμία 
«ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε. – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» και την Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε.», η δε δεύτερη από τον Ελευθέριο Καραβασίλη, του Βασιλείου, στο Πολυμελές 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, έλαβαν δε αριθμό προσδιορισμού στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, 
903/796/28.5.2020 και 905/798/28.5.2020 αντίστοιχα, καθώς και των υπ’ αριθ. 279/250/1.2.2021 
Πρόσθετων Λόγων Έφεσης του Ελευθέριου Καραβασίλη, του Βασιλείου, που στρέφονται κατά της με 
αριθμό 14383/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή η 
με αριθμό 7812/5964/3.4.2018 αγωγή της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και της επιδικάστηκε από τους αντίδικους, 
αποζημίωση ποσού 274.067,94 ευρώ, νομιμότοκα, καθώς και ποσό 10.400,00 € ως δικαστική δαπάνη, 
από την ακυρωθείσα, δυν. της 284/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, της με 
αριθμό 267/2015 Διαταγής Πληρωμής του ίδιου Δικαστηρίου και την αναγκαστική εκτέλεση, που είχε 
επισπευστεί σε βάρος της από τους αντίδικους. 

2. Για το σκοπό αυτό να εκπροσωπήσουν και να υποστηρίξουν την Επιχείρηση, κατά την εκδίκαση των 
εφέσεων των αντιδίκων, κατά τη δικάσιμο της 5.3.2021, στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και σε οποιαδήποτε, 
μετ’ αναβολή ή ματαίωση κι επαναπροσδιορισμό, συζήτηση αυτής. 
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3. Για την επίτευξη της εντολής δε, ήτοι την απόρριψη των εφέσεων και την απόδοση – επιστροφή των 
οφειλομένων και τα βέλτιστα για τα συμφέροντα της Επιχείρησης αποτελέσματα, να προβαίνουν σε κάθε 
νόμιμη ενέργεια που απαιτείται για τη διαφύλαξη και προστασία των νόμιμων συμφερόντων της 
Επιχείρησης, να διαπραγματευτούν τη δυνατότητα τυχόν συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που έχει 
ανακύψει, να αιτούνται και να λαμβάνουν οποιοδήποτε έγγραφο από δημόσια αρχή ή ιδιώτη και να 
ενεργούν εν γένει εξώδικα ή δικαστικά, με οποιονδήποτε τρόπο κριθεί αναγκαίος, κατά την κρίση τους. 

4. Με την ανάθεση της παρούσας εντολής κι εξουσιοδότηση, εγκρίνονται και αναγνωρίζονται όλες τις 
ενέργειες και διαδικαστικές πράξεις των ως άνω πληρεξουσίων, τις σχετικές με την παραπάνω εντολή, που 
ενήργησαν ή θα ενεργήσουν, ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και ότι η εξουσιοδότηση αυτή 
ισχύει, έως ότου ανακληθεί και γνωστοποιηθεί νόμιμα η ανάκλησή της. 

5. Η αμοιβή των ως άνω δικηγόρων περιορίζεται στην νόμιμη αμοιβή που έχουν ζητήσει με την υπ’  αριθμ. 
πρωτ. 390/08-02-2021  γραπτή ενημέρωσή τους προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ., πλέον 40,00 € για διάφορα έξοδα 
(δικαστικό ένσημο, έξοδα σύνταξης φακέλου κ.λ.π.). 

 
Το μέλος κ. Στάμος Βασίλειος καταψηφίζει το θέμα. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 26/2021    
 
                                                                
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Γκάγκος Αλέξανδρος 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Στάμος Βασίλειος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   11-02-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                       
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