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 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ’ αριθμ. 16/22-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 196/2015 Θέμα: «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου στην 

εκδίκαση  της  με  αριθμό  23463/2015  έκθεσης 

κατάθεσης δικογράφου»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 22 

Δεκεμβρίου  2015  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και 

Αποχέτευσης Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ.  4467/16-12-2015 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την 

ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 9 δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Αναγνώστου Πασχάλης
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
3. Χρυσοχόου Παύλος
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Καλαμπίδης Δημήτριος
6. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
7. Δημητρίου Δημήτριος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα
9. Καραμβαλάση Γεωργία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 

Μαρία,  γραμματέας  του  Δ.Σ.  για  την  τήρηση  των  πρακτικών  του  συμβουλίου. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι,  σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν και  

διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος  

την επιχείρησιν θέματος, ….».

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80  παρ.2 & 4. «Το 

Διοικητικόν  Συμβούλιον  ιδία  :  α)  Επιμελείται  των  υποθέσεων  και  των συμφερόντων της  

Επιχειρήσεως…στ) Αποφασίζει …, περί εγέρσεως αγωγών και παραιτήσεως από ασκηθεισών  

τοιούτων ή παραιτήσεως από ενδίκων μέσων, περί συμβιβασμών δικαστικών ή εξωδίκων».

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  ν.  4194/2013  «  η  αμοιβή  του 

δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό 

του….»
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Ο  Πρόεδρος  είπε  ότι  την  04η-3-2016  θα  εκδικασθεί  ενώπιον  του  Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η με αριθμό  23463/2015 αγωγή  που κατέθεσε  ο κ. Μουζινάς 

Κωνσταντίνος  κατά  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  για  καταβολή  μισθών  υπερημερίας  ποσού 

41.384,44€ ήτοι 1478,03*28 μήνες νομιμοτόκως. 

 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη, να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος 

της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  η  κ.  Πολυτίμη  Τασίκα  (ΑΜΔΣΘ:8275)  η  οποία  διαθέτει  τη  σχετική 

εμπειρία  και  χειρίζεται  την  υπόθεση,  προκειμένου  να  προβεί  σε  όλες  τις απαραίτητες 

ενέργειες και να παραστεί κατά την συζήτηση και σε κάθε αναβολή ή και ματαίωση αυτής 

Η  αμοιβή  της  πληρεξούσιου  δικηγόρου  κ.  Πολυτίμη  Ι.  Τασίκα  (Α.Μ.8275)  θα 

προσδιοριστεί με βάση το αντικείμενο της αγωγής, δηλαδή 2% επί του αιτήματος (άρθρα 63 

παρ.1 και 68 Κώδικα Δικηγόρων) + ΦΠΑ 23%

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του 

την εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

1. Ορίζει  την  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Πολυτίμη  Ι.  Τασίκα  (Α.Μ.  8275),  πληρεξούσιο 

δικηγόρο  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  προκειμένου  να  παραστεί  ενώπιον  του  Μονομελούς 

Εφετείου  Θεσσαλονίκης,  την  4η-03-2016  και  σε  κάθε  μετ’  αναβολή  συζήτηση  ή  και 

ματαίωση αυτής, όπου θα εκδικαστεί η με αριθμό 23463/2015 αγωγή που κατέθεσε ο κ. 

Μουζινάς Κωνσταντίνος κατά  της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης για καταβολή μισθών υπερημερίας 

ποσού 41.384,44€ ήτοι 1478,03*28 μήνες νομιμοτόκως. 

2. Η  αμοιβή  της  πληρεξούσιου  δικηγόρου  κ.  Πολυτίμη  Ι.  Τασίκα  (Α.Μ.8275)  θα 

προσδιοριστεί με βάση το αντικείμενο της αγωγής, δηλαδή 2% επί του αιτήματος (άρθρα 

63 παρ.1 και 68 Κώδικα Δικηγόρων) + ΦΠΑ 23%

3. Στον  προϋπολογισμό  οικονομικού  έτους  2016  και  στον  Κ.Α.  61-00-00-000  θα 

προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση. 

Μειοψήφησαν  τα  τακτικά  μέλη  του  Δ.Σ.  κ.  Μοσχόπουλος  Μοσχόπουλος  &  κ.  Ευθυμιάδης 

Ευθύμιος

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 16 απόφαση 196/22-12-2015

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                  ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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