
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  3/25-02-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 25/2019 Θέμα:  Ορισμός  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  εκπροσώπηση 

αιρετού ενώπιον της Κας Πταισματοδίκου Θεσσαλονίκης.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  25 

Φεβρουαρίου  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 τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 948/20-02-2019 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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Χρυσοχόου Παύλος

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Φωτιάδης Αθανάσιος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
8. Δημητρίου Δημήτριος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο (2) θέματα 

εκτός της ημερήσιας διάταξης τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση και 
αφορούν

α) εξουσιοδότηση  δικηγόρου  προκειμένου  να  τον  εκπροσωπήσει  ενώπιον  της  κας 
Πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης του Ι’ Τμήματος ύστερα από κλήση που του επιδόθηκε προκειμένου 
να παραστεί σε προκαταρκτική εξέταση προς παροχή εξηγήσεων σχετικά με αναφορά ΤΕΠ/ΣΕΒΕ 
και η οποία έχει οριστεί την 27η.02.2019. Συνεπώς λόγω χρονικού περιορισμού θε πρέπει η σχετική 
απόφαση να ληφθεί στην παρούσα συνεδρίαση.  β) Τροποποίηση της 207/2018 απόφασης ως προς 
το σκέλος του ποσού των δικαστικών εξόδων,  Κ.Α.  64-90-00-0000 (170,50) που αφορά στην 
έκδοση  διαταγής  πληρωμής προκειμένου  να  αποπληρωθεί  το  με  αριθμό  ΤΥ  Α18/31.12.2016 
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ύδρευσης το οποίο οφείλει ο Δήμος Π. βάσει Προγραμματικής Σύμβασης 
και για το οποίο εκ παραδρομής εγκριθεί λαθεμένα  το ποσό των 170,50 αντί του ποσού των 548,46€. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

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 1o θέμα εκτός 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…»  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.4 του νόμου 1069/80 (ΦΕΚ - 191 Α') : Περί 

κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, «4. Ο Πρόεδρος ή τούτου 

κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου …, β) δύναται εν προφανεί κινδύνω εκ  

της αναβολής και άνευ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου …, να διορίζη πληρεξουσίους και  

να  προβαίνη  εις  πάσαν  δικαστικήν  ή  εξώδικον  πράξιν  προστατευτικήν  των  συμφερόντων  της  

επιχειρήσεως, των πράξεων τούτων υποβαλλομένων αμέσως εις το Συμβούλιον προς έγκρισιν …»

Οι  δήμοι  και  οι  περιφέρειες  υποχρεούνται  στη  νομική  στήριξη  των  υπαλλήλων  που 

υπηρετούν  σε  αυτούς,  ενώπιον  των  δικαστηρίων  ή  των  δικαστικών  αρχών,  όταν  διώκονται 

ποινικώς  για  αδικήματα,  που τους  αποδίδονται  κατά  την ενάσκηση  των καθηκόντων  τους.  Οι 

υπάλληλοι  στερούνται  της  νομικής  κάλυψης,  στην  περίπτωση  που  η  άσκηση  ποινικής  δίωξης 

εναντίον  τους  αποτελεί  συνέπεια  καταγγελίας  εκ  μέρους  της  υπηρεσίας.  Η  εκπροσώπηση 

συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον 

οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση 

που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο 

δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. Οι 

ανωτέρω  διατάξεις  εφαρμόζονται  και  για  τους  αιρετούς  των  δήμων  και  των  περιφερειών. 

(περίπτωση στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 51 του Ν.3979/2011).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 1 του ν. 1069/80 «Οι  Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 

(Α' 114) έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της 

ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος, 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α' 87)». 

Την 21η/02/2019 υποβλήθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α. θέρμης η με αριθμό 969/21-02-2019 αίτηση 

του  Προέδρου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  με  την  οποία  αιτείται  τον  ορισμό  πληρεξούσιου  δικηγόρου 

προκειμένου να τον εκπροσωπήσει ενώπιον της κας Πταισματοδίκη του Ι’ Τμήματος ύστερα από 

κλήση  που  του  επιδόθηκε  προκειμένου  να  παραστεί  σε  προκαταρκτική  εξέταση  προς  παροχή 

εξηγήσεων σχετικά με ΤΕΠ/ΣΕΒΕ την 27η .02.2019.

Σημειωτέον  ότι  η  εν  λόγω  κλήση  σε  προκαταρκτική  εξέταση  δεν  αποτελεί   συνέπεια 

καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  να  οριστεί  πληρεξούσιος  δικηγόρος  ο  δικηγόρος 

Θεσσαλονίκης  κ.  Ματέλλας Χρήστος  (Α.Μ. 4827)   με ποσό αμοιβής την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4194/2013 ήτοι 107,00€ πλέον Φ.Π.Α.. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

εισήγηση  του  Προέδρου,  τις  διατάξεις  του   άρθρ.5  του  Ν.  1069/80   και  τις  διατάξεις  του  ν 

4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Ορίζει  το  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Ματέλλα  Χρήστο  (Α.Μ.  4827)  πληρεξούσιο  δικηγόρο 

προκειμένου  να  εκπροσωπήσει  τον  Πρόεδρο  της  Δ.Ε.Υ.Α..Θ.  κ.  Πονερίδη  Παναγιώτη 
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ενώπιον της κας Πταισματοδίκη του Ι’  Τμήματος ύστερα από κλήση που του επιδόθηκε 

προκειμένου να παραστεί σε προκαταρκτική εξέταση προς παροχή εξηγήσεων  σχετικά με 

ΤΕΠ/ΣΕΒΕ 

2. Σημειωτέον  ότι  η  εν  λόγω  κλήση  σε  προκαταρκτική  εξέταση  δεν  αποτελεί  συνέπεια 

καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.

3. Εγκρίνεται η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 

4827) ποσού 107,00€ πλέον Φ.Π.Α.

4. Εγκρίνεται η σχετική δαπάνη ποσού 107,00€ & 25,68€ όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με 

αριθ.  38/973-21-02-2019  Α.Α.Υ  σε  βάρος  του  Κ.Α.  60-01-01-0000  &  54-02-02-0623 

πρ/μού οικ. έτους 2019.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 3 απόφαση 25/25-02-2019

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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