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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

Από το πρακτικό της αριθµό 11/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 28/07/2014   Ηµέρα: ∆ευτέρα Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 23/07/2014 
 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα 
(4) 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) ∆ηµήτριος Τσαντάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 
2) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος  
3) Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών, Μέλος 
4) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήµαρχος Κιλκίς, Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Κωνσταντίνος Πάταρας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος 
6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, µέλος  
7) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Μέλος  

 

ΘΕΜΑ 8Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 120_2014 
 
 

Ορισµός πληρεξούσιων δικηγόρων για την εκπροσώπηση των κατηγορουµένων µελών της ΕΕΑ, 
∆Σ και Επιτροπών παραλαβής ενώπιον του ανακριτή Κιλκίς την 26/08/2014 για το έργο: «Αυτόµατη 
λειτουργία του συστήµατος άντλησης, µεταφοράς και διανοµής νερού οικισµών του ∆ήµου Κιλκίς». 
Απόφαση 120/2014. 

 

Ο Α. Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούµενος το ΟΓ∆ΟΟ θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τα εξής: 

 

Εχει προκύψει στη ∆ΕΥΑ Κιλκίς ένα ζήτηµα που αφορά στην παράσταση δικηγόρου στον ανακριτή Κιλκίς 
για την 26/08/2014 σχετικά µε δίωξη κακουργηµατικού χαρακτήρα που έχει ασκηθεί εναντίον των µελών 
∆Σ, της ΕΕΑ, και της επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο µε τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" µε ηµ/νία 
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δηµοπρασίας στις 27/08/2003, πρόγραµµα ΕΠΠΕΡ ΜΕΤΡΟ 1.2, αριθµό απόφασης έγκρισης: Α.Π. 
10297/10-10-2002 Γ.Γ. ΥΠΕΧΩ∆Ε 

Σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο ποινικό δίκαιο, οι ανωτέρω υποχρεούνται να παραστούν µε δικηγόρο. Επειδή 
στη συγκεκριµένη περίπτωση λειτούργησαν ωσεί υπάλληλοι της ∆ΕΥΑ Κιλκίς και µάλιστα χωρίς αµοιβή, 
προβλέπεται η ∆ΕΥΑ Κιλκίς να καλύψει αυτή τη δικηγορική δαπάνη. Πέραν αυτού αποτελέι και ηθική της 
υποχρέωση, τουλάχιστον εφάπαξ. 

Όπως είναι γνωστό, η ∆ΕΥΑ Κιλκίς δεν έχει δικηγόρο µε αντιµισθία και για το λόγο αυτό άµεσα πρέπει να 
ορίσει δικηγόρο/ους έτσι ώστε να υπάρχει ο ικανός και αναγκαίος χρόνος για να ασχοληθούν µε την 
επεξεργασία του ζητήµατος και των απολογιών. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η δηµοτική επιχείρηση δύναται να διορίζει για υποθέσεις 
δικαστικές, δικηγόρους και να καλύψει τη δικηγορική δαπάνη, πολλώ δε µάλλον όταν επί 20 έτη λειτουργίας 
της δεν πλήρωσε δικηγόρο µε πάγια αντιµισθία και επίσης ουδέποτε παρουσιάστηκε στην επιχείρηση 
ανάλογη περίπτωση. Επισηµαίνεται ότι, η συγκεκριµένη υπόθεση είναι χρόνια. 

Σας γνωρίζω επίσης ότι οι διωκόµενοι έχουν καταθέσει στη γραµµατεία της ∆ΕΥΑ Κιλκίς αιτήµατα για την 
κάλυψη των εξόδων νοµικής κάλυψης και τα ονοµατεπώνυµα και οι ιδιότητες των διωκοµένων είναι: 

Α) Μέλη του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

1. ΤΕΡΖΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ∆ήµαρχος Κιλκίς,  Πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
2. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΙΩΣΗΦ, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
3. ΚΟΚΟΒΙ∆ΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
4. ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς                          
5. ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, εκπρόσωπος δηµοτών Κιλκίς 
6. ΜΑΪ∆ΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς 
7. ΤΣΑΡΙ∆ΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, εκπρόσωπος εργαζοµένων της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
 

Β) Μέλη της ΕΕΑ (Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση) 
 
1. ΜΕΤΑΛΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μόνιµος υπάλληλος Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς 
2. ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Μόνιµος υπάλληλος Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς 
3. ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μόνιµος υπάλληλος Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς 
4. ΠΑΡ∆ΑΛΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, Μόνιµος υπάλληλος Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς 
5. ΣΠΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, εκπρόσωπος ΟΤΑ Ν. Κιλκίς 
6. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, εκπρόσωπος εργοληπτών 
 

Γ) Μέλη επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου 
 
1. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ, Υπάλληλος αορίστου χρόνου ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
2. ΚΟΡΚΟΤΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Υπάλληλος αορίστου χρόνου ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
3. ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Υπάλληλος αορίστου χρόνου ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
4. ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Υπάλληλος αορίστου χρόνου ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 
 

Όσον αφορά την επιλογή των δικηγόρων, πρέπει να ληφθεί υπόψη η προηγούµενη εµπειρία από παρόµοια 
ζητήµατα και η  εξειδίκευση του στο ποινικό δίκαιο. 

Ως προς το νοµικό πλαίσιο ισχύουν τα εξής: 

Με τη διάταξη του αρθ. 244 παρ. 5 περ. Στ Ν.3852/2010, ως ισχύει, που κατ’ αναλογία ισχύει και επί των 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων, ορίζεται ότι: «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 
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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 «και θετική εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας». 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.» 

Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι οι ΟΤΑ αποφασίζουν 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, µόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία αντιµισθία. 

 

• Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο η  Οικονοµική επιτροπή του δήµου – 
και κατ αναλογίαν το ∆Σ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς:  

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,  

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων,  

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο για τον εξώδικο 
συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,  

ιε) 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.∆.Κ.. 

 

• Το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο η  Οικονοµική επιτροπή του δήµου – 
και κατ αναλογίαν το ∆Σ της ∆ΕΥΑ Κιλκίς είναι αρµόδια για:  

ε) Την άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων, καθώς και την παραίτηση από 
αυτά. 

στ) Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.  
 

ζ) Το συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείµενο µέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 
ευρώ. ∆εν επιτρέπεται συµβιβασµός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις µισθών, επιδοµάτων, 
αποζηµιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά µισθολογικών παροχών οποιασδήποτε 
µορφής, εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου.  
 
η) Την πρόσληψη δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, όταν δεν έχει προσληφθεί 
δικηγόρος µε πάγια αντιµισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωµα παράστασης στο δικαστήριο που είναι 
διάδικος η περιφέρεια. Η αµοιβή του δικηγόρου στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, µε βάση πίνακα αµοιβών, που ελέγχεται ως προς 
το κανονικό των αµοιβών και θεωρείται από τον πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου της έδρας της 
περιφέρειας.  
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• τον Κώδικα περί δικηγόρων (νόµος 4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-9-2013), άρθρο 58 παράγραφος 1 «Η 
αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα µε έγγραφη συµφωνία µε τον εντολέα του ή τον 
αντιπρόσωπο του». 

Οι προβλεπόµενες ελάχιστες νόµιµες δικηγορικές αµοιβές δεν αποκλείουν την κατόπιν ειδικής συµφωνίας 
καταβολή υψηλότερης αµοιβής από µέρους των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ο.τ.α., υπό 
την προϋπόθεση όµως ότι αυτή προσδιορίζεται µέσα στα εύλογα όρια που υπαγορεύουν οι αρχές της 
χρηστής διοίκησης και της συνετούς διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος (Πρ. Ι Τµ. ΕΣ 91, 139/2003 και 
183/2004). (5η γενική συνεδρίαση της Ολοµέλειας του Ελ. Συν της 21/3/2007) Από 1/1/2008 έως 
31/12/2009 ισχύει ο πίνακας ελάχιστων αµοιβών δικηγόρων που ορίζει η ΚΥΑ Αρ. Πρωτ.: 1117864/2297/ 
A0012/2007 (ΠΟΛ 1146). 

• την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 

• την 5η γενική συνεδρίαση της Ολοµέλειας του Ελ. Συν της 21/3/2007 τις Πράξεις του Ελ. Συν. :Πρ. Ι Τµ. 
ΕΣ 91, 139/2003 ΚΑΙ 183/2004 

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. 

Το ∆.Σ. αφού µελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Α. Προέδρου, έπειτα από διαλογική 
συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-
06-95),  

Αποφασίζει και εγκρίνει οµόφωνα 
 

Α. ∆ιορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους τους κ.κ. Ιωάννη Χατζηαποστόλου και Χριστόφορο Τουτουντζίδη, 
δικηγόρους Κιλκίς, στους οποίους παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστούν και να  
εκπροσωπήσουν τα στελέχη και τα µέλη των επιτροπών της ∆ΕΥΑ Κιλκίς ενώπιον του ανακριτή Κιλκίς στο 
πρωτοδικείο Κιλκίς στις 26/08/2014 όπου απολογούνται τα µέλη του ∆Σ, της ΕΕΑ και των επιτροπών 
παραλαβής. 

Β. Ο καθορισµός της αµοιβής των παραπάνω δικηγόρων θα γίνει µε βάση τις ελάχιστες νόµιµες 
δικηγορικές αµοιβές, όπως προσδιορίζονται από τον ισχύοντα κώδικα δικηγόρων (νόµος 4194/2013 ΦΕΚ 
208/27-09-2013). 

Συγκεκριµένα, η δαπάνη ανά ∆ικηγόρο είναι: 

Α) Τουτουντζίδης Χριστόφορος: 

Ονοµατεπώνυµο Ποσό φπα Σύνολο µε ΦΠΑ 
1. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ 556 127,88 683,04 
2. ΣΠΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 556 127,88 683,04 
3. ΚΟΡΚΟΤΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 556 127,88 683,04 
4. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 556 127,88 683,04 
5. ΤΣΑΡΙ∆ΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                 556 127,88 683,04 
6. ΚΟΚΟΒΙ∆ΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ       556 127,88 683,04 
7. ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          556 127,88 683,04 
8. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΙΩΣΗΦ                             556 127,88 683,04 

ΣΥΝΟΛΟ 4448 1023,04 5471,04 
 
Β) Χατζηαποστόλου Ιωάννης 

9. ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 556 127,88 683,04 
10. ΤΕΡΖΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 556 127,88 683,04 
11. ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 556 127,88 683,04 
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12. ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 556 127,88 683,04 
13. ΠΑΡ∆ΑΛΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 556 127,88 683,04 
14. ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 556 127,88 683,04 
15. ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 556 127,88 683,04 
16. ΜΑΪ∆ΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 556 127,88 683,04 
17. ΜΕΤΑΛΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                            556 127,88 683,04 

ΣΥΝΟΛΟ 5004 1150,92 6154,92 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 9452€ πλέον ΦΠΑ 23% = 2173,96€ και περιλαµβάνονται όλες οι 
κρατήσεις, εισφορές και τέλη. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό εξόδων της ∆ΕΥΑ Κιλκίς έτους 2014 µε αριθµό ΚΑΕ 61.01 
«αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών» όπου έχει προβλεφθεί η σχετική δαπάνη. 

 

Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 120/2014 
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο Α. Πρόεδρος του ∆.Σ 

της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 
 
 

 
 

∆ηµήτριος Β. Τσαντάκης 
∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς 
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