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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό 03/03-03-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

                   Αρ. Απόφασης 39/2023 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση νομικών υπηρεσιών 

για την εκπροσώπηση της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής κατά 

την εκδίκαση των τριών προσφυγών της 

Κοινοπραξίας ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε. – 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ στις 07-04-

2023».                                                                                                  

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 03  του μηνός Μαρτίου  του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 535/16-02-2023 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  τα 

έντεκα  (11) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Μανίτσας Δημήτριος - Βουλτσίδης Παναγιώτης - 

Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος – Σουρίνης Ιωάννης - 

Γεωργίου Ιωάννης- Καραβούζης Στυλιανός – 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 δωδέκατο  (-12
ο
-)  τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:  

 
Η Κοινοπραξία  «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε. – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» και τα μέλη αυτής, 

άσκησαν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, τρεις προσφυγές, με τις οποίες στρέφονται κατά 
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αποφάσεων της Διοίκησης (Δήμος Θάσου/ Δ.Ε.Υ.Α.Θ./ ελληνικό δημόσιο), των οποίων ζητούν την 

ακύρωση, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα εν λόγω δικόγραφα.  

 

Ημερομηνία εκδίκασης των Προσφυγών αυτών, είχε οριστεί η 18.10.2022.  

Την ημέρα της συζήτησης ζητήθηκε αναβολή από τη μεριά της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. καθόσον οι κοινοποιήσεις 

έγιναν, κατά κατάχρηση (όχι παράβαση) του νόμου, μόλις 20 μέρες νωρίτερα, αντί των δύο τουλάχιστον 

μηνών, που προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

Νέα ημερομηνία εκδίκασης των ανωτέρω προσφυγών ορίστηκε η 07-04-2023. 

 

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. 

Συγκεκριμένα στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 58 ορίζονται τα εξής: 

«1. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον 

αντιπρόσωπό του. 

2. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες πράξεις 

αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες. 

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης και,  σε 

περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα και δεν ορίζονται στις διατάξεις του 

Κώδικα, με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα αυτού».    

Ενόψει του ύψους του αντικειμένου της διαφοράς και με βάση το είδος, τη βαρύτητα και των ειδικών 

γνώσεων, που απαιτεί ο χειρισμός των υποθέσεων αυτών, την επανειλημμένη και συστηματική 

ενασχόληση με τους παράγοντες που εμπλέκονται στην εξέλιξη της εργολαβικής σύμβασης (Δήμος 

Θάσου, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προϊσταμένη – σύμβουλος μηχανικός Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) και τον όγκο της 

υπό μελέτη δικογραφίας και των σχετικών εγγράφων, για τη σύνταξη των επιχειρημάτων, ώστε να 

διαφυλαχθεί η προστασία των νόμιμων συμφερόντων της Επιχείρησης, προτείνεται να ανατεθεί  στο 

Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Γεώργιο Οικονομίδη, του Ιωάννη (Α.Μ. 3848), να συντάξει, να καταθέσει 

Προτάσεις και να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής την 7-4-2023 και σε κάθε μετά 

από νόμιμη αναβολή, ματαίωση ή διακοπή – δικάσιμο για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά τη συζήτηση 

των με αριθμό Προσφυγών ΠΡ39/2-8-21, ΠΡ57/1-10-21, ΠΡ59/7-10-21 της Κ/Ξ «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ 

Α.Ε.- ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ», η οποία έχει λυθεί και τελεί υπό εκκαθάριση, Μέλος της ανωτέρω 

Κ/Ξ ‘’ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ Έτερο μέλος της ανωτέρω Κ/Ξ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. 

Για το σκοπό αυτό να εκπροσωπήσει την Επιχείρηση, σε όλα τα στάδια των ως άνω υποθέσεων. 
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Για την εκπλήρωση της εντολής δε και την επίτευξη των βέλτιστων για τα συμφέροντα της Επιχείρησης 

αποτελεσμάτων, να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια που απαιτείται ή θα κριθεί σκόπιμη ήτοι 

ενδεικτικά να καταθέτει έγγραφα, να προτείνει και να εξετάζει μάρτυρες, να αιτείται και να λαμβάνει 

αντίγραφα των πάση φύσεως εγγράφων της δικογραφίας, να αιτείται και να λαμβάνει οποιοδήποτε 

έγγραφο από δημόσια αρχή ή ιδιώτη και να ενεργεί εν γένει εξώδικα ή δικαστικά στο όνομα και για 

λογαριασμό της Επιχείρησης, με οποιονδήποτε τρόπο κριθεί αναγκαίος, κατά την κρίση του. 

Το αντικείμενο της μίας των προσφυγών, ανέρχεται σε 1.048.725,69 €  (Αρ. 57/1.10.2021), της άλλης σε 

407.309,18 €  (Αρ. 59/7.10.2021), ενώ η (Αρ. 39/2.8.2021) προσφυγή  δεν είναι αποτιμητή σε χρήμα. 

Κατόπιν των ανωτέρω η  δικηγορική αμοιβή για την παράσταση και εκπροσώπηση της Επιχείρησης, 

ανέρχεται στο ποσό των 16.937,90 €, υπολογιζόμενη  με βάση τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων 

(αρθ. 63 και 68 Ν. 4194/2013) ως εξής: 

 Με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης σε ποσοστό 1% για την πρώτη προσφυγή 

(1.048.725,69 Χ 1% = 10.487,26 €), σε ποσοστό 1,5% για τη δεύτερη (407.309,18 Χ 1,5% = 

6.109,64 €) και το γραμμάτιο αμοιβής (341,00 €) για την τρίτη, διότι δεν είναι αποτιμητή σε 

χρήμα.  

Η εύλογη αμοιβή του πληρεξούσιου ως άνω, δικηγόρου, κατόπιν δικής του πρότασης, την οποία 

υπέβαλε προς την Επιχείρηση την 13.10.2022, για κατά περιορισμό στο ήμισυ της ως άνω νόμιμης 

αμοιβής του, θα ανέλθει  συνολικά στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α., πλέον των 

εξόδων μετάβασης και  διαμονής στην πόλη της Κομοτηνής), για τα οποία θα προσκομίσει τιμολόγιο, το 

οποίο θα συνοδεύεται από φωτοτυπίες των παραστατικών των  εξόδων.  

 

Με την ανάθεση της παρούσας εντολής κι εξουσιοδότηση,  εγκρίνoνται  και αναγνωρίζονται όλες τις 

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 ισχύει, έως ότου ανακληθεί και γνωστοποιηθεί νόμιμα η ανάκλησή της. 

 
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 5 

του  Ν. 1069/80 και  του άρθρου 240 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, καθώς και την με αριθ. 

00123/23-02-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΞΤΛΟΕΥΣ-Η55), ύστερα από διαλογική 

συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Αναθέτει στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιο Οικονομίδη του Ιωάννη  (Α.Μ. 3848), ΑΦΜ 

046080744, ΔΟΥ Β΄ Θεσ/νίκης, Δ/νση: Βασ. Ηρακλείου 3, Θεσσαλονίκη,  τηλ.: 2310 515656,  

να συντάξει, να καταθέσει Προτάσεις και να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Κομοτηνής την 7-4-2023 και σε κάθε μετά από νόμιμη αναβολή, ματαίωση ή διακοπή – 

δικάσιμο για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά τη συζήτηση των με αριθμό Προσφυγών ΠΡ39/2-
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8-21, ΠΡ57/1-10-21, ΠΡ59/7-10-21 της Κ/Ξ «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε.- ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ», η οποία έχει λυθεί και τελεί υπό εκκαθάριση, Μέλος της ανωτέρω Κ/Ξ ‘’ΑΦΟΙ 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ Έτερο μέλος της ανωτέρω Κ/Ξ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. 

2. Να εκπροσωπήσει την Επιχείρηση, σε όλα τα στάδια των ως άνω υποθέσεων. 

3. Για την εκπλήρωση της εντολής δε και την επίτευξη των βέλτιστων για τα συμφέροντα της 

Επιχείρησης αποτελεσμάτων, να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που απαιτείται ή θα κριθεί 

σκόπιμη ήτοι ενδεικτικά να καταθέσει έγγραφα, να προτείνει και να εξετάσει μάρτυρες, να 

αιτηθεί και να λάβει αντίγραφα των πάση φύσεως εγγράφων της δικογραφίας, να αιτηθεί  και να 

λάβει οποιοδήποτε έγγραφο από δημόσια αρχή ή ιδιώτη και να ενεργήσει εν γένει εξώδικα ή 

δικαστικά στο όνομα και για λογαριασμό της Επιχείρησης, με οποιονδήποτε τρόπο κριθεί 

αναγκαίος, κατά την κρίση του. 

4. Η  αμοιβή του πληρεξούσιου ως άνω, δικηγόρου, κατόπιν δικής του πρότασης, την οποία 

υπέβαλε προς την Επιχείρηση την 13.10.2022, για κατά περιορισμό στο ήμισυ της ως άνω 

νόμιμης αμοιβής του, θα ανέλθει  συνολικά στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000,00 €) πλέον 

Φ.Π.Α., πλέον των εξόδων μετάβασης και  διαμονής στην πόλη της Κομοτηνής), για τα οποία 

θα προσκομίσει τιμολόγιο, το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοτυπίες των παραστατικών των  

εξόδων.  

5. Με την ανάθεση της παρούσας εντολής κι εξουσιοδότηση,  εγκρίνoνται  και αναγνωρίζονται 

όλες τις 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 ισχύει, έως ότου ανακληθεί και γνωστοποιηθεί 

νόμιμα η ανάκλησή της. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2023    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Μανίτσας Δημήτριος  

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος 

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   03-03-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

 
     Μανίτσας Κωνσταντίνος 
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