
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  13/07-08-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 102/2017 Θέμα: «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να 
προβεί στην άσκηση ένδικών ή μη μέσων κατά  της με 
αριθμό  1048/2017 απόφασης  Δημάρχου Προποντίδας  & 
του με αριθμό 4376/2017 Βεβαιωτικού Καταλόγου».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 7 

Αυγούστου  2017  ημέρα  Δευτέρα  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.  2914/02-08-2017 

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 έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μαρκούδης Γρηγόριος ( προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος)
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2.  Λεμονάκη Χρυσούλα
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
4. Φωτιάδης Αθανάσιος 4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5. Σαμαράς Σωκράτης 5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Ευθυμίου Ιωάννης 

(αναπληρωματικό μέλος)
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  11o 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, ….».

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 17 του ν. .4257/2014,ΦΕΚ Α 93/14.4.2014, 

ορίζεται  ότι:  «Οι  αποφάσεις  των  μονομελών  οργάνων  των  Δήμων,  των  Ιδρυμάτων,  των  

Συνδέσμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών που εκδίδονται βάσει του ν.  

3584/2007, καθώς και των περιφερειών και των Ιδρυμάτων αυτών που εκδίδονται βάσει του  

ν.  3528/2007,  υπόκεινται  στην  ειδική  διοικητική  προσφυγή  του  άρθρου  227  του  ν.  

3852/2010».

Και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του ν. 3852/2010: «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 από τη  
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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 Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου  

152 του Κ.Δ.Κ, ..».

Ομοίως  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου 238   του  ν.  3852/2010  στο  οποίο 

ορίζεται  ότι: «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 στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό 1048/2017 απόφαση 

του Δημάρχου Δήμου  Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής, 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 15η/08/2017 λήγει η προθεσμία για την εμπρόθεσμη άσκηση της 

προσφυγής. 

Επισήμανε δε, ότι αντίστοιχα και το έτος 2016 Ο Δήμαρχος Ν. Προποντίδας είχε λάβει 

παρόμοια απόφαση ( η με αριθμό  1388/2016 απόφαση) κατά της οποίας η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είχε 

ασκήσει προσφυγή ενώπιον  του  Γ. Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας 

- Θράκης η οποία και είχε γίνει δεκτή ενώ με την 18362+17840 απόφαση του ακύρωνε την 

ανωτέρω με αριθμό 1388/2016 απόφαση του Δημάρχου Δήμου Ν. Προποντίδας. 

Ομοίως η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ΔΚΚ με την με αριθμό 8/2016 απόφαση 

της  απέρριψε  την  ασκηθείσα  προσφυγή  του  Δήμου  Ν.  Προποντίδας  κατά  της  με 

18362+17840 απόφασης του  Γ. Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  - 

Θράκης.

Επιπλέον των ανωτέρω, στο με αριθμό 26497/14-07-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Τμήματος  Εσόδων  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Προποντίδας,  που 

επιδόθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. την 01/08/2017, γίνεται μνεία ότι μετά την πάροδο προθεσμίας 30 

ημερών, από την ημέρα παραλαβής, θα συνταχθεί βεβαιωτικός χρηματικός κατάλογος για την 

εν λόγω οφειλή.  Παρά ταύτα όμως,  ταυτοχρόνως,  δηλαδή πριν από την πάροδο της άνω 

τασσόμενης  από  τον  νόμο  προθεσμίας,  επεδόθη  και  το  από 28.6.2017  απόσπασμα  του 

4376/2017 χρηματικού καταλόγου για την θεωρούμενη από το Δήμο Προποντίδας οφειλή. Επί 

του άνω αποσπάσματος γίνεται επίσης μνεία ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. μπορεί εντός προθεσμίας 30 

ημερών  να  προσφύγει  κατά  της  εγγραφής  της  στον  με  αριθμό  4376/2017  βεβαιωτικό 

κατάλογο. 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έχοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  τις  διατάξεις  του  ν. 
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4194/2013(ΦΕΚ 208/27.09.2013 τεύχος Α’): Κώδικας Δικηγόρων πρότεινε:

 α) να ασκηθεί προσφυγή κατά της με αριθμό 1048/2017 απόφασης του Δημάρχου 

Δήμου   Ν.  Προποντίδας  Χαλκιδικής  ενώπιων   του   Γ.  Γραμματέα   της   Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  Μακεδονίας  - Θράκης

β) να ασκηθεί προσφυγή κατά του με αριθμό 4376/2017 Βεβαιωτικού Καταλόγου του 

Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Προποντίδας ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου

γ)  να  ασκηθεί  αίτηση  αναστολής  με  αίτημα  να  ανασταλεί  η  εκτέλεση  μέχρις  ότου 

εκδοθεί  απόφαση επί  της  προσφυγής  μας  καθώς η   άσκηση  της  ως  άνω προσφυγής  δεν 

αναστέλλει την εκτέλεση, δεν εμποδίζει δηλαδή τον Δ. Προποντίδας να επισπεύσει εκτέλεση 

κατά της ΔΕΥΑ (π.χ. με κατάσχεση κλπ) και 

δ)  να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης η κ.  Μεντεσίδου Ανατολή 

(ΑΜ 8334) προκειμένου:

α) να επιληφθεί της υποθέσεως και να προβεί στην σύνταξη και κατάθεση προσφυγής 

κατά της με αριθμό 1048/2017 απόφασης του Δημάρχου Δήμου  Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής 

ενώπιον  του  Γ. Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  - Θράκης

β) να προβεί στην σύνταξη,  κατάθεση και επίδοση προσφυγής κατά του με αριθμό 

4376/2017  Βεβαιωτικού  Καταλόγου  του  Τμήματος  Εσόδων  της  Δ/νσης  Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Προποντίδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και 

να παραστεί κατά τη συζήτηση καθώς και σε κάθε αναβολή αυτής 

γ) να προβεί  στη  σύνταξη,  κατάθεση και  επίδοση αίτησης αναστολής με αίτημα να 

ανασταλεί η εκτέλεση μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επί της ως άνω προσφυγής μας ενώπιον 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και να παραστεί κατά τη συζήτηση καθώς και σε 

κάθε αναβολή αυτής

O Πρόεδρος  έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και  τις  διατάξεις  του ν.  4194/2013(ΦΕΚ 

208/27.09.2013  τεύχος  Α’):  Κώδικας  Δικηγόρων,  πρότεινε  η αμοιβή  της  πληρεξούσιου 

δικηγόρου, κ. Μεντεσίδου Ανατολή (ΑΜ 8334), να οριστεί ως εξής: 

 στο ποσό των 240,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.(ήτοι 3ώρες*80,00€) για την 
σύνταξη  και  κατάθεση  προσφυγής  κατά  της  με  αριθμό  1048/2017  απόφασης  του 
Δημάρχου  Δήμου   Ν.  Προποντίδας  Χαλκιδικής  ενώπιων   του   Γ.  Γραμματέα   της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  - Θράκης

 στο ποσό των  300,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβάνονται και τα 
έξοδα  επίδοσης  στον  Δήμο  Προποντίδας) για  τη  σύνταξη,  κατάθεση  και  επίδοση 
προσφυγής  κατά  του  με  αριθμό  4376/2017  Βεβαιωτικού  Καταλόγου  του  Τμήματος 
Εσόδων  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Προποντίδας ενώπιον  του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

 στο ποσό των 200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. προκειμένου να παραστεί στη 
συζήτηση της ως άνω προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

 στο ποσό των  300,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τη σύνταξη, κατάθεση και 
επίδοση της αίτησης αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

 στο ποσό των 200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. προκειμένου να παραστεί στη 
συζήτηση  της  ως  άνω  αίτησης  αναστολής ενώπιον  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης
Πλέον δε των ανωτέρω απαιτείται:
α)  καταβολή υπέρ του Δημοσίου ποσοστού 1 % του ποσού, δηλαδή 387,78 €, εκ των 
οποίων  το  1/3  καταβάλλεται  κατά  την  κατάθεση  της  προσφυγής  ενώπιον  του 
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Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (δηλαδή τα 129,26 €) και τα 2/3 κατά την 
συζήτηση της προσφυγής
β) Παράβολο υπέρ του Δημοσίου, 50,00€, κατά την κατάθεση της αίτησης αναστολής 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

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

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

εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του  άρθρ.5 του Ν. 1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Την άσκηση, ενώπιον του  Γ. Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας 

- Θράκης, προσφυγής κατά της με αριθμό 1048/2017  απόφασης του  Δημάρχου  Ν. 

Προποντίδας Χαλκιδικής.

2. Την άσκηση προσφυγής κατά του με αριθμό 4376/2017 Βεβαιωτικού Καταλόγου  του 

Τμήματος  Εσόδων  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Προποντίδας 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

3. Την άσκηση αίτησης αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

με αίτημα να ανασταλεί η εκτέλεση μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής 

καθώς η  άσκηση της ως άνω προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση, δεν εμποδίζει 

δηλαδή τον Δ. Προποντίδας να επισπεύσει εκτέλεση κατά της ΔΕΥΑ (π.χ. με κατάσχεση 

κλπ) και 

4. Ορίζει  πληρεξούσιο  δικηγόρο,  για  λογαριασμό  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  την  δικηγόρο 

Θεσσαλονίκης Μεντεσίδου Ανατολή (ΑΜ 8334) προκειμένου να:

α) να επιληφθεί της υποθέσεως και να προβεί στην σύνταξη και κατάθεση προσφυγής 

κατά  της  με  αριθμό  1048/2017  απόφασης  του  Δημάρχου  Δήμου   Ν.  Προποντίδας 

Χαλκιδικής ενώπιων  του  Γ. Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας 

- Θράκης

β) να προβεί  στην σύνταξη, κατάθεση και  επίδοση προσφυγής κατά του με αριθμό 

4376/2017 Βεβαιωτικού Καταλόγου  του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών  του  Δήμου  Προποντίδας  ενώπιον  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης και να παραστεί κατά τη συζήτηση καθώς και σε κάθε αναβολή αυτής 

γ) να προβεί στη σύνταξη, κατάθεση και επίδοση της αίτησης αναστολής, με αίτημα να 

ανασταλεί  η  εκτέλεση  μέχρις  ότου  εκδοθεί  απόφαση  επί  της  ως  άνω  προσφυγής, 

ενώπιον  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  και  να  παραστεί  κατά  τη 

συζήτηση καθώς και σε κάθε αναβολή αυτής

5. Η αμοιβή της πληρεξούσιου δικηγόρου, κ. Μεντεσίδου Ανατολή (ΑΜ 8334), ορίζεται ως 

εξής:

o στο ποσό των 240,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.(ήτοι 3ώρες*80,00€) για την 
σύνταξη  και  κατάθεση  προσφυγής  κατά  της  με  αριθμό  1048/2017  απόφασης  του 
Δημάρχου  Δήμου   Ν.  Προποντίδας  Χαλκιδικής  ενώπιων   του   Γ.  Γραμματέα   της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  - Θράκης

o στο ποσό των  300,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβάνονται και τα 
έξοδα  επίδοσης  στον  Δήμο  Προποντίδας) για  τη  σύνταξη,  κατάθεση  και  επίδοση 
προσφυγής  κατά  του  με  αριθμό  4376/2017  Βεβαιωτικού  Καταλόγου  του  Τμήματος 
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Εσόδων  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Προποντίδας ενώπιον  του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

o στο ποσό των 200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. προκειμένου να παραστεί στη 
συζήτηση της ως άνω προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

o στο ποσό των  300,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για τη σύνταξη, κατάθεση και 
επίδοση της αίτησης αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

o στο ποσό των 200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. προκειμένου να παραστεί στη 
συζήτηση  της  ως  άνω  αίτησης  αναστολής ενώπιον  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης

6. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 και στους  Κ.Α. 64-01-01-0000 & 

54-02-02-0623 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη 

της σχετικής δαπάνης αμοιβής νομικού.  Στους προϋπολογισμούς επομένων ετών θα 

υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη εάν απαιτηθεί.

7. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 και στους  Κ.Α. 64-90-00-0000 & 

54-02-02-0623 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη 

της δαπάνης δικαστικών παραβόλων και κρατήσεων. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 13 απόφαση 102/07-08-2017

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: 7Ν95ΟΛΖΛ-ΔΕ3
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