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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 40/2023 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ανάθεση νομικών υπηρεσιών 

για άσκηση αγωγής της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.».                                                                                                  

                       

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 δέκατο τρίτο  (-13
ο
-)  τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 

εξής:  

 
Η  Κοινοπραξία «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε. – ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ» στα πλαίσια του έργου 

που ανέλαβε, δηλ. την κατασκευή του «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ – 

ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 2.726.000,00 Ευρώ, προσκόμισε και κατέθεσε στην 

Υπηρεσία μας τις υπ’ αριθ. 58633/7.1.2014 και 58634/7.1.2014 Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, 
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ποσών 385.765,00 € και 102.543,00 €, αντίστοιχα, οι οποίες εκδόθηκαν από το τέως Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., νυν 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Σερρών.  

Εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε ότι οι εν λόγω Εγγυητικές ήταν πλαστές και για το λόγο αυτό ο 

εκπρόσωπος της ως άνω Κοινοπραξίας, Δημήτριος Γιαννακίδης, έχει ήδη καταδικαστεί σε πρώτο 

βαθμό, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης, σε πολυετή κάθειρξη, κατόπιν υποβληθείσας 

μήνυσης της Επιχείρησής μας. 

Εξαιτίας της πλαστότητας, δεν κατέστη δυνατό να ζητήσουμε και να επιτύχουμε την κατάπτωσή τους, 

ώστε να ικανοποιηθούμε για τον 4
ο
 Αρνητικό Λογαριασμό του Έργου, που εκδόθηκε από τη Δ/νση Τ.Υ. 

του Δήμου Θάσου. 

Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, δέχτηκε να παραλάβει από τον εκπρόσωπο 

της Κοινοπραξίας τις αυθεντικές Εγγυητικές Επιστολές, τις οποίες διακρατούσε ο ίδιος, αντί να μας τις 

παραδώσει, πολύ χρόνο πριν από τη συμβατική λήξη του έργου (ουσιαστικά, περίπου τέσσερις μήνες 

μετά την έναρξή του) και χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση της Δ/νουσας Υπηρεσίας περί της καλής 

εκτέλεσης του Έργου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι και το ίδιο υπαίτιο για την αδυναμία 

ικανοποίησής μας από την κατάπτωση των Εγγυητικών, υπέχοντας έτσι υποχρέωση για την 

αποκατάσταση της ζημίας μας. 

Για τη δικαστική διεκδίκηση των ως άνω ποσών, συνόλου 487.308,00 €, θα πρέπει να ασκηθεί αρχικά 

αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..  Η συζήτηση της 

αγωγής διεξάγεται, περίπου 120 ημέρες μετά την κατάθεση.  

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».    

Η δικηγορική αμοιβή υπολογίζεται, κατ’ ελάχιστον, σύμφωνα με τα άρθρα 63 παρ. 1 και 68 του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν. 4194/27-9-2013, ΦΕΚ 208Α 66), ήτοι ποσοστό 2% μέχρι το ποσό των 200.000,00 ευρώ 

και 1,5% για το υπερβάλλον όσον αφορά τη σύνταξη της αγωγής και το ήμισυ της παραπάνω αμοιβής, 

για τη συζήτηση. Συγκεκριμένα για την εν λόγω υπόθεση, η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή, για το αιτούμενο 
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ποσό των 487.308,00 ευρώ, ανέρχεται σε 8.309,62 € για την κατάθεση και σε 4.154,81 € για τη 

συζήτηση και συνολικά (κατάθεση και συζήτηση αγωγής) 12.464,43 €. 

 

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

γνώσεων, που απαιτεί ο χειρισμός της υπόθεσης αυτής, 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 του 

υπό μελέτη υλικού της δικογραφίας και των σχετικών εγγράφων, για τη σύνταξη των επιχειρημάτων μας, 

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

στους Δικηγόρους Θεσσαλονίκης Γεώργιο Οικονομίδη του Ιωάννη (Α.Μ. 3848) και Κωνσταντίνο Χίνκα, 

του Εμμανουήλ (Α.Μ. 3557), οι οποίοι θα ενεργήσουν τα νόμιμα από κοινού ή έκαστος εξ αυτών 

ξεχωριστά, κατά την κρίση τους. 

Η εύλογη αμοιβή των ως άνω πληρεξούσιων δικηγόρων κατόπιν δικής τους πρότασης, την 

οποία υπέβαλαν προς την Επιχείρηση στις 08-02-2023, για  κατά περιορισμό στο ήμισυ της ως άνω  

νόμιμης αμοιβής τους, θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 6.232,21 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον των 

εξόδων μετάβασης και διαμονής στην Αθήνα, για τα οποία θα προσκομίσουν 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 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 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 αρ. 00124/23-02-

2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΤΚΞΟΕΥΣ-ΗΧΘ), ύστερα από διαλογική συζήτηση και 

ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
1. Αναθέτει στους Δικηγόρους Θεσσαλονίκης Γεώργιο Οικονομίδη του Ιωάννη (Α.Μ. 3848) και 

Κωνσταντίνο Χίνκα, του Εμμανουήλ (Α.Μ. 3557), να ενεργήσουν τα νόμιμα από κοινού ή 

έκαστος εξ αυτών ξεχωριστά, κατά την κρίση τους και να εκπροσωπήσουν τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά 

τη συζήτηση της αγωγής κατά του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

2. Η αμοιβή των ως άνω πληρεξούσιων δικηγόρων κατόπιν δικής τους πρότασης, την οποία 

υπέβαλαν προς την Επιχείρηση στις 08-02-2023, για  κατά περιορισμό στο ήμισυ της  νόμιμης 

αμοιβής τους, θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 6.232,21 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., πλέον των 

εξόδων μετάβασης και διαμονής στην Αθήνα, για τα οποία θα προσκομίσουν τιμολόγιο, το 

οποίο θα συνοδεύεται από φωτοτυπίες των παραστατικών των εξόδων. 
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3. Με την ανάθεση της παρούσας εντολής κι εξουσιοδότηση,  εγκρίνoνται  και αναγνωρίζονται 

όλες 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 ισχύει, έως ότου ανακληθεί και γνωστοποιηθεί 

νόμιμα η ανάκλησή της. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2023    

 

                   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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