
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  14/18-05-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 99/2020 Θέμα:  Ορισμός  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  σύνταξη 

γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στην 

με  αριθμό  πρωτοκόλλου  625/12-02-2020  αίτηση 

καταναλωτή.
Στη Θέρμη,  σήμερα  18  Μαΐου  2020 ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:30  μ.μ.  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  10  της  από  11-3-2020  Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από 

την υπ’ αριθμ. 1819/14-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) 

περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Κουσούλης Γεώργιος (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 4ου θέματος)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Χατζηδημητρίου Φανή

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4. Γαντάς Σπυρίδων 4. Σαραφιανός Χρήστος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης
7. Καρκαλή Μαρία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 9ο 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  ενημέρωσε  τα  μέλη  ότι  υποβλήθηκε  στη  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  η  με  αριθμό 

πρωτοκόλλου  625/12-02-2020  αίτηση  της  κ. Τσ.  Δ. κατοίκου  Ν.  Μηχανιώνας  του  Δήμου 

Θερμαϊκού, που αφορά στη λήψη αποζημίωσης λόγω ζημιών που υπέστη το όχημά της, όταν αυτό 

εξετράπη  από  την  πορεία  του,  λόγω  παγωμένου  οδοστρώματος,  υπαιτιότητα  της  Δ.Ε.Υ.Α.  σε 

συνδυασμό και με τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Κατόπιν  τέθηκε  υπόψη  των  μελών  η  από  12-05-2020  εισήγηση  του  Τμήματος 

Καταναλωτών,  συνοδευόμενη  από  την  σχετική  έκθεση  της  επιτροπής  αυτοψίας  ζημιών  της 

Δ.Ε.Υ.Α.,  όπου  μεταξύ  άλλων  αναφέρεται:  «  … Έχοντας  υπόψη  την εισήγηση  της  επιτροπής 
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αποζημιώσεων  της  υπηρεσίας  με  ημερομηνία  20/4/2020  κρίνεται  αναγκαίο  να  ορισθεί  

πληρεξούσιος δικηγόρος προκειμένου να συντάξει γνωμοδότηση στο παραπάνω θέμα που αφορά  

την καταβολή ή όχι της αποζημίωσης» και είπε στα μέλη ότι, καθώς το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία 

για  την  εύρυθμη  και  κατά  νόμο  λειτουργία  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  κρίνεται  αναγκαίο  να  ορισθεί 

πληρεξούσιος  δικηγόρος  προκειμένου  να  γνωμοδοτήσει  για  την  καταβολή  ή  μη  αποζημίωσης 

εξωδίκως λόγω υπαιτιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου θα γίνει με βάση τις διατάξεις του ν. 4194/2013 περί 

χρονοχρέωσης  και  εκτιμάται  στο  ποσό των 240,00€ πλέον Φ.Π.Α.  ήτοι  3  ώρες*80€=240,00€ 

πλέον Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος πρότεινε η ανάθεση να γίνει στην δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Πάσχου Μαρία 

(Α.Μ.  8854)  με  έδρα  Βασ.  Ταβάκη  23  ,Τ.Κ.  57001  Θέρμη  και  η  αμοιβή  του  πληρεξούσιου 

δικηγόρου να οριστεί  σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων,  περί  χρονοχρέωσης στο ποσό των 

240,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ήτοι : 3ώρες * 80,00€ =240,00€) καθώς εκτιμάται ότι 

απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 3 ώρες για την εκτέλεση της εργασίας. 

 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 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Αναθέτει, στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Πάσχου Μαρία (Α.Μ. 8854) με έδρα Βασ. 

Ταβάκη  23,  Τ.Κ.  57001  Θέρμη,  την  παροχή  εξειδικευμένων  νομικών  συμβουλών 

(γνωμοδότηση), επί της με αριθμό 625/12-02-2020 αίτησης της κ. Τσ. Δ., προκειμένου στην 

καταβολή  ή  μη  αποζημίωσης  εξωδίκως  για  ζημία  που  προκλήθηκε  στο  όχημα  της  από 

πρόσκρουση λόγω παγωμένου οδοστρώματος.

2. Η  αμοιβή  του  δικηγόρου  ορίζεται,  βάσει  των  διατάξεων  ν.  4194/2013  περί 

χρονοχρέωσης, στο ποσό των 240,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 3ώρες*80,00€).

3. Ψηφίζεται  πίστωση  ποσού  240,00€  από  τον  Κ.Α.  64-01-01-0000  και  του 

αναλογούντος  Φ.Π.Α.  ποσού  57,60€  από  τον  Κ.Α.  54-02-02-0623  προϋπολογισμού  έτους 

2020.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 14 απόφαση 99/18-05-2020

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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