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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  9/04-08-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 83/2016 Θέμα:  «Έγκριση  της  με  αριθμό  278/2016  απόφασης 
Προέδρου σχετικά με την κατάθεση ενώπιον  του  Γ. Γ. 
της   Αποκεντρωμένης   Διοίκησης   Μακεδονίας   - 
Θράκης  προσφυγής  και  τον  ορισμό  πληρεξούσιου 
δικηγόρου για τη σύνταξη & κατάθεση αυτής».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  4 

Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 2552/29-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

του  Δ.Σ.  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του 

Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα επτά  (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Αναγνώστου Πασχάλης 4. Δημητρίου Δημήτριος
5. Λεμονάκη Χρυσούλα 5. Καλαμπίδης Δημήτριος
6. Καραμβαλάση Γεωργία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης,είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με 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…».

Ομοίως,  στις  διατάξεις  του  άρθρου  227  του  ν.  3852/2010  αναφέρεται  ότι  :  «1.α. 

Οποιοσδήποτε  έχει  έννομο  συμφέρον  μπορεί  να  προσβάλει  τις  αποφάσεις  των  συλλογικών  ή  

μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών  προσώπων δημοσίου δικαίου  

αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών  
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από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή  

αφότου έλαβε γνώση αυτή» και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238  του ν. 3852/2010 

«Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας  

των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα  

της οικείας ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, ..».

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό 1388/2016 απόφαση του Δημάρχου 

Προποντίδας, που  αφορά  στη  βεβαίωση  ποσού  εις  βάρος  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  για  την  πληρωμή 

ποσοστού  27%  δανείων  του  Συνδέσμου  ύδρευσης  Ευρύτερης  Περιοχής  Μίκρας  στο  Ταμείο 

Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  από  την  οποία  απουσιάζει  η  αιτιολόγηση  πλήρως  και  δεν 

αναφέρονται οι νόμιμοι λόγοι για τους οποίους η  Δ.Ε.Υ.Α.Θ. υποχρεούται στην καταβολή του 

αιτούμενου  ποσού αλλά και ούτε υπάρχει το νομικό πλαίσιο στο οποίο να στηρίζεται ούτε και οι  

νόμιμες προϋποθέσεις   που απαιτούνται για την έκδοσή της  ή ακριβής μνεία των πραγματικών 

στοιχείων επί των οποίων βασίσθηκε  η απόφαση και ενημερώνει τα μέλη ότι  την 04η/08/2016 

έληγε η προθεσμία για την εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής. 

Στη  συνέχεια  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  την  με  αριθμό 

278/2016  απόφαση  του  Προέδρου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  με  την  οποία  αποφασίστηκε  η  κάταθεση 

προσφυγής ενώπιον  του  Γ. Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  - Θράκης 

κατά της με αριθμό 1388/2016 απόφασης του  Δημάρχου  Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής και ορίστηκε 

πληρεξούσιος δικηγόρος,  για  την  σύνταξη  και  κατάθεση  αυτής,  ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης  κ. 

Ματέλλας Χρήστος(Α.Μ. 4827).

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τα παραπάνω, πρότεινε την έγκριση της με αριθμό 278/2016 

Απόφασης Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Για τον λόγο 

ότι ο χειρισμός της υπόθεσης έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και 

απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία κάλεσε το Συμβούλιο να συνηγορήσει και στην καταβολή 

της αμοιβής η οποία ανέρχεται σε 240,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  την  με  αριθ.  278/2016  απόφαση του Προέδρου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  με  την  οποία 

αποφασίστηκε  η  κάταθεση  προσφυγής, ενώπιον  του  Γ.  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  Μακεδονίας – Θράκης, κατά της με αριθμό 1388/2016 απόφασης του  Δημάρχου 

Ν.  Προποντίδας  Χαλκιδικής  και  ο  ορισμός  πληρεξούσιου  δικηγόρου,  για  την  σύνταξη  και 

κατάθεση αυτής, για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης κ. Ματέλλας 

Χρήστος(Α.Μ. 4827).

2. Εγκρίνει  την  καταβολή  αμοιβής,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4194/2013(ΦΕΚ 

208/27.09.2013  τεύχος  Α’):  Κώδικας  Δικηγόρων,  όπως  αυτή  ορίστηκε  στην  με  αριθμό 

278/2016 Απόφαση Προέδρου, ήτοι στο ποσό των 240,00€πλέον Φ.Π.Α.
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       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9 απόφαση 83/04-08-2016

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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