
   

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ 2
ΗΣ

/04-02-2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ. ∆.Ε.Υ.Α.∆. 

 

Στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. ∆ιδ/χου στη ∆ιοικητηρίου 26, ∆ιδυµότειχο  σήµερα την 4η του µηνός Φεβρουαρίου 

του έτους 2019 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου σε έκτακτη συνεδρίαση,  µετά την αριθ. 2/1-2-2019 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, όπως ορίζει το άρθρο 4 του Ν.1069/80.   

        Στο συµβούλιο ήταν :  

 

Παρόντες 
1. Πατσουρίδης Παρασκευάς, Πρόεδρος ∆.Σ 

2. Εµµανουηλίδης ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ 

3. Τσιγκουρλάς Βασίλειος, µέλος ∆.Σ. 

4. Πασχαλίδης Χρήστος, µέλος ∆.Σ. 

Απόντες 
1. ∆ηµοσχάκη Βασιλική, µέλος ∆.Σ. 

2. Λεοντάκης Χριστόδουλος, µέλος ∆.Σ 

3. Θεοδοσίου Στυλιανή, µέλος ∆.Σ 

 

- Παρών ήταν και ο ασκών καθήκοντα Γεν. ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ∆ Γουρίδης Παναγιώτης  

 

Πριν τη συζήτηση το ∆Σ αποφάνθηκε ότι το θέµα είναι επείγον 

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1
ο
 Θέµα: [Α∆Σ 9/2019] 

Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για νοµική υποστήριξη πρώην Πρόεδρου ∆Σ της ∆ΕΥΑ∆, ενώπιον του 

Πρωτοδικείου Ορεστιάδας. 

  

  Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη του σώµατος την εισήγηση του ασκούντος καθήκοντα Γεν. ∆/ντή  η οποία έχει ως εξής: 

 

"ΘΕΜΑ:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 

ΣΧΕΤ:  Η από  31-01-2019 αίτηση του κ.Τ.Σ. πρώην Προέδρου ΔΣ της ΔΕΥΑΔ (Αρ.Πρωτ. 134/19) 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 όπως ισχύει σήμερα, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΔΕΥΑ, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο 

νόμο, ενώ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 όπως ισχύει, οι ΔΕΥΑ αποτελούν 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των Δήμων που διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον 

δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του Ν.1069/80,  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 

3852/2010. 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ιέ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι 

αρμόδιο όργανο για να «…αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου  και για την ανάκληση της 

πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί 

που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την 

παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της 

είναι δυνατή, κατ΄εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα 

οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις 

περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ….». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 218 του Ν. 

4555/18 ορίζεται ότι  «οι Ο.Τ.Α. α΄καιβ΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική 

υποστήριξη στους υπαλλήλους  που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε 

περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους 

αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται 

σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή 

τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο 
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δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν 

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

προσλαμβάνεται σύμφωνα με την περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την περίπτωση 

ιγ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 176, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των 

δήμων και των περιφερειών». 
 

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω διατάξεις και  α) την  με αριθ. πρωτ. 134/31-01-2019 κατατεθείσα στο Διοικητικό 

Συμβούλιο  αίτηση του κ. Τ.Σ., με την οποία αιτείται νομική συνδρομή για να απολογηθεί με την ιδιότητα του πρώην 

Προέδρου της ΔΕΥΑΔ, με βάση τα άρθρα 270 και 271 του Κ.Π.Δ. ενώπιον του Ανακριτή του Πρωτοδικείου 

Ορεστιάδας στις 05-02-2019 (σύμφωνα με την ΔΥ/Αριθ.Δικ.79/2018/29-1-2018 κλήση), για τις πράξεις της ρύπανσης 

περιβάλλοντος με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τις διατάξεις του νόμου και των κανονιστικών  πράξεων που 

εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου και έχει ως αποτέλεσμα τη σοβαρή ρύπανση με βάση το είδος των ρύπων 

και της άσκησης δραστηριότητας χωρίς των απαιτούμενων από τις διατάξεις του νόμου ή τις κανονιστικές πράξεις 

με αποτέλεσμα τη ρύπανση περιβάλλοντος (1,2,10,28παρ.1,2,3
ε
,5.1,σε συνδυασμό με ΚΥΑ 5673/400/97 και 

Αποφ.Νομαρχίας Έβρου 5277/96 σε συνδυασμό με 94ΠΚ). β)Το γεγονός ότι στη Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου δεν υπηρετεί 

δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, ούτε υφίσταται στελεχωμένη νομική υπηρεσία. γ) Το γεγονός ότι η 

προκαταρκτική εξέταση δεν κινήθηκε κατόπιν καταγγελίας οργάνου της επιχείρησης. 
 

Εισηγούμαστε θετικά 

για τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη του πρώην προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ., για την 

απολογία του σύμφωνα με την ΔΥ/Αριθ. Δικ.79/2018/29-1-2018 κλήση του Ανακριτή του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας,  

στις 05-02-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη ορισθείσα ημερομηνία μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος." 
 

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά 

   
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έπειτα από συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τις 

διατάξεις και τα γεγονότα που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας,  
 

 Αποφασίζει Οµόφωνα  
 

Α. Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο την κα. Πιστίκη Σµαράγδα του Χαραλάµπους, µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου 

Ορεστιάδας µε Α.Μ. 41 και ΑΦΜ 046627754, κάτοικο ∆ιδυµοτείχου, τηλ. 2553024810 για την νοµική υποστήριξη 

του κ. Τ.Σ. πρώην Προέδρου ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ∆ για την απολογία του σύµφωνα µε την ∆Υ/Αριθ. ∆ικ.79/2018/29-1-

2018 κλήση του Ανακριτή του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας,  στις 05-02-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη ορισθείσα 

ηµεροµηνία µετά από υποβολή σχετικού αιτήµατος.  
 

Β. . Η αµοιβή της παραπάνω δικηγόρου θα είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων και το ΦΕΚ 

242/06-11-2013 (τεύχος Α΄) «Προσδιορισµός ελάχιστων αµοιβών δικηγόρων» και θα βαρύνει τους Κ.Α. 61-00-00-024 

και 54Α-00-29-024 του προϋπολογισµού του ∆ΕΥΑ∆ οικ. έτους 2019 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 9/2019. 

Ο Πρόεδρος                      Ο Γραµµατέας                      Τα Μέλη 

( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν      υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

∆ιδυµότειχο 4-2-2019 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ∆ 

 

 

Πατσουρίδης Παρασκευάς 
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