
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  15/10-10-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 121/2017 Θέμα:  «Αποδοχή  γνωμοδότησης  αναφορικά  με  την 
άσκηση  ή  μη ενδίκου  βοηθήματος  κατά της  3000/2016 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 10 

Οκτωβρίου  2017  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  14:00μ.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.  4232/05-10-2017 

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 δέκα (10), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Μαρκούδης Γρηγόριος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)  
3. Χρυσοχόου Παύλος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Δημητρίου Δημήτριος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα
9. Φωτιάδης Αθανάσιος
10. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
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  6o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 παρ.1 «1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον 

διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε  

επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….».

Ομοίως  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  περ.  στ)  του  άρθρου  5  του  ν  1069/80 

«Αρμοδιότητες  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  Προέδρου  αυτού»   2.  «…Το  Διοικητικόν 

Συμβούλιον ιδία : στ) Αποφασίζει περί πάσης εκποιήσεως ή εκμισθώσεως ακινήτων ή κινητών 

ανηκόντων  εις  την  επιχείρησιν,  περί  εγέρσεως  αγωγών  και  παραιτήσεως  από  ασκηθεισών  

τοιούτων ή παραιτήσεως από ενδίκων μέσων, περί συμβιβασμών δικαστικών ή εξωδίκων…».

Ο  Πρόεδρος  είπε  στα  μέλη  ότι  με  υπ’αριθμ.  153/2014  απόφασης  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου  της  ΔΕΥΑΘ  αποφασίστηκε  η  άσκηση  αγωγής  μεταξύ  άλλων  κατά  της  υπό 
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εκκαθάριση εταιρίας με την επωνυμία «...............» που εδρεύει στον ......., όπως εκπροσωπείται 

νόμιμα από τους εκκαθαριστές ....... Η αγωγή αφορούσε σε οφειλές της εταιρίας προς τη ΔΕΥΑΘ 

ύψους 6.226 ευρώ για χρήση του με αριθμό ...........υδρομέτρου. 

Κατά της ως άνω εταιρίας ασκήθηκε η με αριθμό κατάθεσης 12/2016 αγωγή ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, κατατέθηκαν προτάσεις από αμφότερους τους αντιδίκους και 

εν τέλει εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 3000/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία 

απέρριψε την αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη κάνοντας δεκτό τον ισχυρισμό της εναγομένης ότι 

κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, 2007-2010, διατηρούσε στο ακίνητό της πομώνα από την 

οποία υδροδοτούνταν και υδροδοτείται μέχρι και σήμερα, καλύπτοντας όλες της ανάγκες της, 

συνεπώς  η  ΔΕΥΑΘ  αξιώνει  ποσά  από  την  εναγόμενη  για  κατανάλωση  ύδατος  που  δεν 

πραγματοποίησε. Επίσης έγινε δεκτή η ένσταση της εναγομένης περί καταχρηστικής άσκησης 

της αγωγής για το λόγο ότι οι αξιώσεις έχουν υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρ. 250 

ΑΚ. 

Με την με αριθμό 20/2017 απόφαση του Δ.Σ. ανατέθηκε στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης 

Ελένη Αλεξίου (ΑΜ 7929), η σύνταξη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ένδικων 

μέσων επί της με αριθμό 3000/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την σχετική γνωμοδότηση σύμφωνα με την 

οποία,  ο  γνωμοδοτών  νομικός  καταλήγει  στο  συμπέρασμα   ότι  «…Η  ως  άνω  δικαστική  

απόφαση  δύναται  να  προσβληθεί  με  έφεση  ενώπιον  του  δευτεροβάθμιου  δικαστηρίου.  

Κρίνεται όμως πολύ πιθανό και στο δεύτερο βαθμό να γίνουν δεκτά τα ίδια ως άνω πραγματικά  

περιστατικά με συνέπεια να μην ευδοκιμήσει το ένδικο αυτό μέσο, για το οποίο επιπλέον η  

ΔΕΥΑΘ  θα  πρέπει  να  υποβληθεί  εκ  νέου  σε  δικαστικά  έξοδα,  έξοδα  επίδοσης  και  αμοιβή  

πληρεξουσίου δικηγόρου. Δεδομένων των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη και τα οικονομικά  

συμφέροντα της ΔΕΥΑΘ, προτείνω την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’αριθμ. 3000/2016  

απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης».

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και τις σχετικές διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την αποδοχή της από 04-09-2017 γνωμοδότησης της  δικηγόρου κ. Ελένη Αλεξίου (ΑΜ 

7929) σύμφωνα με την οποία, δεν συντρέχει λόγος άσκησης περαιτέρω ένδικων μέσων 

επί της με αριθμό 3000/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 

2. Την μη περεταίρω άσκηση  περαιτέρω ένδικων μέσων  επί της με αριθμό 3000/2016 

απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15 απόφαση 121/10-10-2017
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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