
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.  ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  
------------------------------------------------------------
Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ 
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Αποφ.27/2017
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 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»
Θέμα:  «Ορισμός  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  τη  σύνταξη  &  κατάθεση  απολογητικού 
υπομνήματος  ενώπιον του ΙΑ’ Τμήματος Πταισματοδίκη  Θεσσαλονίκης»

                                                                                                                            
  

1. 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…».

2. Το γεγονός ότι την 9η/03/2016 υποβλήθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α. θέρμης η με αριθμό 767/9-03-

2017  αίτηση  του  ..............  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  ...................................,  προκειμένου  στον 

ορισμό νομικής στήριξής για τη σύνταξη & κατάθεση απολογητικού υπομνήματος λόγω 

προκαταρκτικής εξέτασης ενώπιον του ΙΑ’ Τμήματος Πταισματοδίκη  Θεσσαλονίκης κατ 

εντολή της με αριθμό Α2016/32551 εισαγγελικής  παρέμβασης  που αφορά σε τροχαίο 

ατύχημα που συνέβη κατά την εκτέλεση υπηρεσίας την 1.................

3. Το  γεγονός  ότι  η  17η/03/2017  ορίστηκε  ως  ημερομηνία  διενέργειας  της  απολογίας 

του  ...........................  και  λήγει  η  προθεσμία  για  την  κατάθεση  απολογητικού 

σημειώματος.

4. Τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την κατ αναλογία εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 72 

και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα.

5. Τις διατάξεις του ν. 4194/2013(ΦΕΚ 208/27.09.2013 τεύχος Α’): Κώδικας Δικηγόρων

6. Την εισήγηση της Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

7. Το γεγονός ότι ο χειρισμός της υποθέσεως έχει ιδιαίτερη σημασία για την Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία

8. Την με αριθμό 00027/2017 ΑΑΥ

9. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο, προς νομική υποστήριξη τ....................................., για τον 

χειρισμό της υπόθεσης, την  σύνταξη & κατάθεση  απολογητικού υπομνήματος ενώπιον του 

ΙΑ’  Τμήματος  Πταισματοδίκη  Θεσσαλονίκης  κατ  εντολή  της  με αριθμό  Α2016/32551 

Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Έχοντας υπόψη:



εισαγγελικής παρέμβασης που αφορά σε τροχαίο ατύχημα που συνέβη κατά την εκτέλεση 

υπηρεσίας  του ανωτέρω υπαλλήλου  την 1......................., τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. 

Ματέλλα Χρήστο(Α.Μ. 4827).

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. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 και στους  Κ.Α. 64-01-01-0000 & 54-02-

02-0623 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής 

δαπάνης. 

4. Η παρούσα υπόκεινται σε έγκριση του Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.

                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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