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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  18/09-09-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 189/2019 Θέμα:  “Ορισμός  δικηγόρου  προκειμένου  στην  νομική 

εκπροσώπηση υπαλλήλου”

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 09 

Σεπτεμβρίου  2019  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης»  σε  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  4624/05-09-2019  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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)

2. Σαμαράς Σωκράτης 2. Χρυσοχόου Παύλος

3. Καλαμπίδης Δημήτριος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 5. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
6. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία, για την τήρηση των 

πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με τις διατάξεις  της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « « Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση …»  και με την περ. η) της παρ. 2, «Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: … 

η) αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων, για την παραίτηση από  

αυτά, καθώς και για συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους,..»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό 4571/03.09.2019 αίτηση 

του υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.,  κ. Φ. Α. του Γ., προκειμένου στον 

ορισμό νομικής στήριξης για την εκπροσώπηση του ενώπιον του Γ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο 

Θεσσαλονίκης κατ εντολή του με αριθμό ΩΜ-ΕΓ43-2017/136/711, ΕΓ43-2017/136, Α2016/32551, 

ΓΑΔ:13807/2016  κατηγορητηρίου  που  αφορά  στις  Πράξεις:  1.  Διατάραξη  της  ασφάλειας 

συγκοινωνιών από αμέλεια & 2. Σωματική βλάβη εξ επαγγέλματος από αμέλεια και όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο. Τα ανωτέρω φέρεται να τελέσθηκαν κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του υπαλλήλου. 
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Καθώς το ανωτέρω θέμα έχει  ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για την επιχείρηση διότι 

εγκαλείται  υπάλληλος  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  ενώπιον  του  Γ’  Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου 

Θεσσαλονίκης για αδίκημα εν ώρα άσκησης υπηρεσίας, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση σε δικηγόρο, 

με  εξειδικευμένη  νομική  γνώση  και  εμπειρία, χειρισμού  της  υπόθεσης  και  εκπροσώπησης  του 

ανωτέρω υπαλλήλου ενώπιον του Γ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Η δικάσιμος έχει 

οριστεί για την 19-11-2019.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω πρότεινε να οριστεί πληρεξούσιος 

δικηγόρος,  για  την  εκπροσώπηση  του  ανωτέρω  υπαλλήλου  Φ.Α.,  ενώπιον  του  Γ’  Μονομελές 

Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης κ. Ματέλλας Χρήστος(Α.Μ. 4827). Η 

αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των 117,00€ πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α.

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

εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του ν. 1069/80, 3852/2010 και του ν. 4194/2013.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Ορίζει  πληρεξούσιο  δικηγόρο,  προς  νομική  υποστήριξη  του  κ.  Φ.Α. του  Γ.,  υπαλλήλου  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.,  για τον χειρισμό της υπόθεσης και  εκπροσώπησης του 

ανωτέρω υπαλλήλου ενώπιον του Γ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης κατ εντολή του 

με  αριθμό  ΩΜ-ΕΓ43-2017/136/711,  ΕΓ43-2017/136, Α2016/32551,  ΓΑΔ:13807/2016 

κατηγορητηρίου, τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Ματέλλα Χρήστο(Α.Μ. 4827) την  19η -11-2019 

και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση.

2. Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Ματέλλα Χρήστου(Α.Μ. 4827), ορίζεται στο ποσό των 

117,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

3. Εγκρίνεται η πίστωση και η δέσμευση του ποσού 117,00€ και 28,08€ από τους  Κ.Α. 64-01-01-

0000 & 54-02-02-0623 προϋπολογισμού έτους 2019 όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 

Α.Α.Υ. 148/2019. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 18 απόφαση 189/19-09-2019

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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