
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  4/14-02-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 24/2020 Θέμα: « Ορισμός δικηγόρου για την εκτέλεση της 792/2019 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 14 

Φεβρουαρίου  2020  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

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

Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 561/10-02-2020 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. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Ιωσηφίδης Ιωάννης (προσήλθε στη συζήτηση 

του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καρκαλή Μαρία(προσήλθε στη συζήτηση του 
2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Σαραφιανός Χρήστος
4. Γαντάς Σπυρίδων 4. Χατζηδημητρίου Φανή
5. Δημητρίου Δημήτριος 5. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
6. Κουσούλης Γεώργιος

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικόν  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 της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 1069/80: 2. Ειδικότερα 

το Διοικητικό Συμβούλιο: α) μεριμνά για τις υποθέσεις και τα συμφέροντα της επιχείρησης, … η) 

αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων, για την παραίτηση από αυτά,  

καθώς και για συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους,»

Στη συνέχεια η Αναπλ. Γεν. Διευθύντρια είπε στα μέλη ότι στις 25-10-2019 εκδόθηκε η υπ’ 

αρίθ.  793/2019  απόφαση  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης  επί  της  με  αριθ. 

καταθ.δικογρ.7499/2015  αγωγής  της  ΔΕΥΑ  Θέρμης,  η  οποία  υποχρεώνει  την  εταιρία  με  την 

επωνυμία Β……. , που εδρεύει στο 12ο χλμ της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας (περιοχή 

αεροδρομίου), να καταβάλλει στην ΔΕΥΑ ποσό ύψους 11.675,44 ευρώ, νομιμοτόκως. Η ανωτέρω 

απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή για το σύνολο του ποσού.
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        Έθεσε δε, υπόψη των μελών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  εισήγηση του Τμήματος Καταναλωτών και 

Βεβαιώσεως Λογαριασμών σύμφωνα με την  « …Λόγω της ανωτέρω απόφασης κρίνεται αναγκαίο  

να  ορισθεί  πληρεξούσιος  δικηγόρος  προκειμένου  να  διεκδικήσει  το  ανωτέρω  ποσό  και  να 

ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία της οποίας τα βήματα έχουν ως εξής: ●  Λήψη επικυρωμένων 

αντιγράφων  και  σύνταξη  εντολής  προς  επίδοση.  Εκτιμώμενο  κόστος  δηλ.  αμοιβή  δικαστικού  

επιμελητή το ποσό των 35,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και  3 μεγαρόσημα των 3 ευρώ έκαστο ήτοι  

συνολικά το ποσό των 44,00 ευρώ (στο ποσό δεν περιλαμβάνεται καμία αμοιβή). ● Επίδοση της  

δικαστικής απόφασης με δικαστικό επιμελητή, ώστε να παρέλθει η προθεσμία 30 ημερών για την  

άσκηση της έφεσης και να καταστεί η απόφαση τελεσίδικη. Σημειώνεται ότι η εν λόγω απόφαση  

είναι  ήδη  προσωρινά  εκτελεστή,  αλλά  η  επίδοση  θα  βοηθήσει  στο  να  καταστεί  βέβαιη  η  μη 

ανατροπή της ένδικης απόφασης. ● Έρευνα στο ΓΕΜΥ σχετικά με την λειτουργία της Ε.Π.Ε. και  

λήψη πιστοποιητικών μη λύσεως, μη πτωχεύσεως, μη θέσης σε εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο  

Θεσσαλονίκης, Εκτιμώμενο κόστος λήψης πιστοποιητικών 10ευρώ ( 1μεγαρόσημο των 3 ευρώ για  

αίτηση και 3μεγαρόσημα των 2ευρώ έκαστο για κάθε πιστοποιητικό (στο ποσό δεν περιλαμβάνεται  

καμία αμοιβή).  ● Έκδοση απογράφου, σύνταξη και  επίδοση επιταγής προς πληρωμή -  η οποία  

συνιστά την πρώτη πράξη εκτέλεσης. Εκτιμώμενη αμοιβή 150,00 ευρώ, πλέον εξόδων δηλ. αμοιβής  

δικαστικού  επιμελητή  ύψους  35,00  ευρώ  και  τέλους  απογράφου  ύψους  420,32   ευρώ  (τον  

υπολογισμό του οποίου σας επισυνάπτω). Η αμοιβή του δικηγόρου για τη σύνταξη επιταγής προς  

πληρωμή είναι  ισόποση με τη δικαστική δαπάνη, ήτοι  150,00 ευρώ κατ’  αρθρο 72 παρ.1 Κωδ  

Δικηγ. ● Σύνταξη κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας και  

επίδοση αυτών στα αντίστοιχα Τραπεζικά Ιδρύματα Συνήθως η κατάσχεση γίνεται στις 4 συστημικές  

Τράπεζες (Εθνική – Alpha –Πειραιώς και  Εurobank),  οι  οποίες ελέγχουν το 95% της εγχώριας  

αγοράς αλλά αν υπάρξει σχετική εντολή μπορεί να γίνει και στις μη συστημικές (δηλ. Attica Bank  

και Παγκρήτια). Εκτιμώμενη αμοιβή 240,00 ευρώ για τη σύνταξη των τεσσάρων  κατασχετηρίων,  

πλέον  εξόδων  δηλ.  αμοιβής  δικαστικού  επιμελητή  ύψους  35,00  ευρώ  για  έκαστη  των  

κοινοποιήσεων  (35,00  ευρώ  Χ  4  τράπεζες  =  140,00  ευρώ).●  Έρευνα  στο  Κτηματολόγιο  και  

Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Βασιλικών για την ύπαρξη ακίνητης περιουσίας  

της εταιρίας, διότι στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται  

μόνο η εταιρία δια της περιουσίας της, ενώ κατά κύριο λόγο οι διαχειριστές δεν υπέχουν προσωπική  

ευθύνη για χρέη της εταιρίας έναντι τρίτων. Εκτιμώμενη αμοιβή 240,00ευρώ (80,00 Χ 3 ) συμφ. με  

τον Ν. 4194/2013 παρ. 2β. ● Σε περίπτωση μη ανεύρεσης ικανού ενεργητικού (διαθέσιμων ποσών  

σε  τραπεζικούς  λογαριασμούς  ή  ακίνητων  περιουσιακών  στοιχείων  της  εταιρίας)  για  την  

ικανοποίηση της απαίτησης της ΔΕΥΑ προτείνεται η σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης αναφορικά με  

την αδυναμία εκτέλεσης δικαστικής απόφασης.  Εκτιμώμενη αμοιβή 240,00 (80,00 Χ 3 ώρες ),  

άρθ.59 Κώδ.Δικηγ., χρονοχρέωση ανά ώρα. ● Αντιθέτως εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη περιουσιακών  

στοιχείων της εταιρίας δύναται να εγγραφεί συντηρητική κατάσχεση σε ακίνητο αυτής. Εκτιμώμενη  

αμοιβή  για  σύνταξη  συντηρητικής  κατάσχεσης  και  εγγραφή  της  στο  αρμόδιο  κτηματολογικό  

γραφείο με αίτηση και περίληψη 160,00 ευρώ. Πλέον έξοδα δικαστικού επιμελητή ύψους 220,00.▪  

Τέλος  στην  ανωτέρω  περίπτωση  μπορεί  να  επιβληθεί  αναγκαστική  κατάσχεση  σε  ακίνητο  της  
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οφειλέτιδας  εταιρίας  -  διαδικασία  δαπανηρή  η  οποία  θα  πρέπει  να  υπολογιστεί  από  δικαστικό  

επιμελητή - διότι οδηγεί στην εκποίηση μέσω της διαδικασίας πλειστηριασμού του ακινήτου». 

 Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι το συνολικό κόστος των εργασιών της πληρεξουσίου δικηγόρου 

εκτιμάται να ανέλθει στο ποσό των 1.030,00€ πλέον Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες του δικηγόρου και 

869,32€ πλέον Φ.Π.Α. για τα έξοδα των δικαστικών ενεργειών που θα απαιτηθούν και δύναται να 

διαμορφωθούν ανάλογα με την εκτελεσθείσα κάθε φορά εργασία. 

O Πρόεδρος πρότεινε να οριστεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος η δικηγόρος Θεσσαλονίκης κ. 

Αλεξάνδρα  Π.  Λατσιου  (Α.Μ.9341)  με  Α.Φ.Μ.  117648715 και  έδρα Φράγκων  1,΄Τ.Κ.   54626 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με ποσό αμοιβής, αναλόγως των εργασιών που κάθε φορά εκτελούνται, 1.030,00€ 

πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τις υπηρεσίες του δικηγόρου και 869,32€ πλέον Φ.Π.Α. για τα 

έξοδα των δικαστικών ενεργειών που θα απαιτηθούν.

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

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

εκτεθέντα στο ως άνω εισηγητικό μέρος της παρούσας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Ορίζει  τη  δικηγόρο Θεσσαλονίκης  δικηγόρος  Θεσσαλονίκης  κ.  Αλεξάνδρα  Π.  Λατσιου 

(Α.Μ.9341)  με  Α.Φ.Μ.  117648715  και  έδρα  Φράγκων  1,΄Τ.Κ.  54626  Θεσσαλονίκη 

πληρεξούσιο δικηγόρο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, προκειμένου στην εκτέλεση της με αριθμό 

793/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

2. Η αμοιβή της πληρεξούσιου δικηγόρου,  κ.  Αλεξάνδρα Π. Λατσιου (Α.Μ.9341)  ορίζεται 

στο ποσό των 1.030,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. αναλόγως κάθε φορά των 

ενεργειών, ως το εισαγωγικό μέρος της παρούσας, που εκτελούνται. 

3. Εγκρίνεται  η σχετική πίστωση και  δέσμευση ποσού 1.030,00€ και  869,32 πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. από τους Κ.Α. 64-01-01-0000, 64-90-00-0000 & Κ.Α. 54-02-02-

0623  οικονομικού  έτους  2020  η  οποία  θα  διατεθεί  για  την  κάλυψη  της  παρούσας 

σχετικής δαπάνης  και για την οποία έχει αναληφθεί η με αριθμό 127/2020 Α.Α.Υ.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 24/14-02-2020
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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