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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 2 /23-02-2022  πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμυπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ.Αποθ.13/2022 Θέμα: 3
ο
  

ΟΡΙΜΟ ΠΛΗΡΔΞΟΤΙΟΤ ΓΙΚΗΓΟΡΟΤ εληνιή άζθεζεο 

έθεζεο θαηά απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο 

 

ήκεξα 23 Φεβποςαπίος 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11.25 π.κ, ζπλήιζε ην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο 

Αλώλπκεο Δηαηξίαο Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν  «ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.», πνπ έρεη 

έδξα ζηα Λνπηξά ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο,  κε αξ.ΜΑΔ 69112/57/β09/16 θαη Α.Φ.Μ. 

090090279 ηεο Γ.Ο.Τ. Έδεζζαο, μέζυ ηηλεδιάζκετηρ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, όπσο ηζρύεη θαη κε ηελ 426 εγθύθιην ηνπ 

ΤΠΔ, ύζηεξα θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 193/21-02-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο, πνπ ζηάιζεθε  ζηνλ θαζέλα  ύκβνπιν,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο όπσο ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απνθάζεσλ ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηελ παξνύζα δηαδηθαζία αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ ζπκκεηείραλ (6) έμη κέιε, όπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

3. Ούηζθαο Πέηξνο 

4. Λνύγθα Δπζηξαηία 

5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

6. Μίρνπ Μαξία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ  Γ. ηεο  εηαηξίαο ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε λόκηκεο απαξηίαο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 3
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 



 

ύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 266 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 257 

ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο ηεο 

εηαηξίαο ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ, ε ζύλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, θαζώο θαη 

ε ζύλαςε ζπκβάζεσλ αλάζεζεο έξγσλ, πξνκεζεηώλ, κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ από ηηο 

δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο αλώλπκεο εηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη 

Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν.3463/2006), όπσο θαη ε ζπγθεθξηκέλε,  δηελεξγνύληαη βάζεη 

ησλ αληίζηνηρσλ θαλόλσλ πνπ ηζρύνπλ για ηοςρ Ο.Σ.Α, καθώρ και με ζύμθυνα με 

ηιρ διαηάξειρ ηος ν. 4412/2016 πεπί Γημοζίυν ςμβάζευν Έπγυν, Ππομηθειών 

και Τπηπεζιών. 

Δπίζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ θαλνληζκνύ Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο πεξί 

αληηζηνηρίαο νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ «1. Όπος ζηη κείμενη νομοθεζία 

αναθέπεηαι ο Γήμαπσορ νοείηαι ο Ππόεδπορ ηηρ Δπισείπηζηρ, όπος αναθέπεηαι 

Γημοηικό ςμβούλιο ή Γημαπσιακή Δπιηποπή ή Οικονομική Δπιηποπή νοείηαι 

ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο, όπος ςπάλληλορ ηος Γήμος νοείηαι ςπάλληλορ ηηρ 

Γημοηικήρ Δπισείπηζηρ.  

ύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 πεξ. ηε’ ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο ηζρύεη ζήκεξα, ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ήηνη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο επηρείξεζεο ησλ Λνπηξώλ, 

απνθαζίδεη γηα αλάζεζε ζε δηθεγόξν, εμώδηθνπ ή δηθαζηηθνύ ρεηξηζκνύ αλά ππόζεζε, 

δεηεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο 

ησλ Λνπηξώλ θαη απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλε γλώζε ή εκπεηξία. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο  

ε ακνηβή ηνπ Γηθεγόξνπ νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ 

Κ.Γ.Κ.. Δπίζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Ν. 

3463/2006, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 

3801/2009,  γηα ηελ εμώδηθε ή δηθαζηηθή αληηκεηώπηζε λνκηθώλ δεηεκάησλ, ηα νπνία 

έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ή ζπνπδαηόηεηα θαη απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλε λνκηθή γλώζε 

ή εκπεηξία, ε ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ή Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ ήηνη Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Η ζρεηηθή 

απόθαζε ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

To ζέκα απηό αθνξά ηελ εληνιή άζθεζεο έθεζεο θαηά απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο 

Πξνηείλσ ε αλάζεζε ηεο εληνιήο άζθεζεο έθεζεο θαηά απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο, λα γίλεη ζηελ Γηθεγόξν Αιεμάλδξα Μέιθνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, 

κε ΑΦΜ ΥΥΥΥ θαη έδξα ηελ Αξηδαία, Ξεληηίδε 10, ιόγσ ηεο ελαζρόιεζεο θαη 

εμεηδίθεπζεο ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη ιόγσ ηνπ όηη ε ζπγθεθξηκέλε 

δηθεγόξνο καο παξέρεη δσξεάλ ζπκβνπιέο ζε δηάθνξα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα λνκηθήο 

θύζεσο από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο Γηνίθεζεο θαη γλσξίδεη θαη ην 

ηζηνξηθό ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππόζεζεο. Η δηθεγόξνο θαιείηαη λα εθπξνζσπήζεη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ο  θ. Πξόεδξνο, αλαθέξνληαο όια ηα αλσηέξσ, πξόηεηλε ζην ζώκα λα απνθαζίζεη σο 

ακνηβή ηεο αλσηέξσ δηθεγόξνπ γηα ηνλ ρεηξηζκό ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππόζεζεο,  ην 

πνζό ησλ 443,50€ ρσξίο ην ΦΠΑ ήηνη 549,94€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ην 

πνζό άλεπ θπα απηό ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε λόκηκε θνξνινγηθή παξαθξάηεζε 

δηθεγνξηθώλ ππεξεζηώλ 20%, ε νπνία βαξύλεη ηελ Γηθεγόξν εθόζνλ ε ζπλαιιαγή 

ππεξβαίλεη ηα ηξηαθόζηα (300) επξώ. 

 



Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 πεξ. ηβ, ηγ, ηδ, ηε  ηνπ Ν.3852/2010,όπσο ηζρύνπλ 

ζήκεξα(Κιεηζζέλεο) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 281 παξ. 3 ηνπ Ν. 3463/2006 όπσο 

απηή ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3801/2009 ηηο 

δηαηάμεηο  ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 266 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 257 

ηνπ Ν. 3463/2006, ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, όπσο ηα παξαπάλσ ηζρύνπλ 

ζήκεξα ζύκθσλα κε ηηο αλαζεσξήζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

8 ηνπ θαλνληζκνύ δηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 

θαλνληζκνύ Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο πεξί αληηζηνηρίαο νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δληνιή άζθεζεο έθεζεο θαηά απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο. 

Πξνζιακβάλεη Γηθεγόξν, ηελ Αιεμάλδξα Μέιθνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, κε ΑΦΜ 

ΥΥΥ θαη έδξα ηελ Αξηδαία, Ξεληηίδε  10. Η αλάζεζε γίλεηαη ζηελ Γηθεγόξν 

Αιεμάλδξα Μέιθνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, κε ΑΦΜ ΥΥΥΥ θαη έδξα ηελ Αξηδαία, 

Ξεληηίδε  10, ιόγσ ηεο ελαζρόιεζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν θαη ιόγσ ηνπ όηη ε ζπγθεθξηκέλε δηθεγόξνο καο παξέρεη δσξεάλ 

ζπκβνπιέο ζε δηάθνξα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα λνκηθήο θύζεσο από ηελ 

αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο Γηνίθεζεο θαη γλσξίδεη θαη ην ηζηνξηθό ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππόζεζεο. Η δηθεγόξνο θαιείηαη λα εθπξνζσπήζεη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο. 

2. Η ακνηβή ηνπ αλσηέξσ δηθεγόξνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο  θαζνξίδεηαη ζην πνζό ησλ 443,50,00€ ρσξίο ην ΦΠΑ ήηνη 549,94€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ην πνζό άλεπ θπα απηό ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ε λόκηκε θνξνινγηθή παξαθξάηεζε δηθεγνξηθώλ ππεξεζηώλ 20%,  ε 

νπνία βαξύλεη ηνλ Γηθεγόξν, εθόζνλ ε ζπλαιιαγή ππεξβαίλεη ηα ηξηαθόζηα 

(300) επξώ. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν γηα ηελ ζύκβαζε αλάζεζεο ηεο εξγαζίαο. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 13/2022 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  23/02/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


