
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  9/08-05-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 59/2017 Θέμα: «Λήψη σχετικής απόφασης σχετικά με την άσκηση 
ή  μη  ένδικων  μέσων  κατά  της  με  αριθμό  1010/2017 
απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης 
σχετικά με την με αριθμό 64/2006 προσφυγή »».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 08 

Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.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. 1550/03-05-2017 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 εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Χρυσοχόου Παύλος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Καλαμπίδης Δημήτριος
3. Σαμαράς Σωκράτης
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
6. Μαρκούδης Γρηγόριος
7. Λεμονάκη Χρυσούλα
8. Δημητρίου Δημήτριος
9. Φωτιάδης Αθανάσιος

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 είπε στα μέλη ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης που αφορά 
στην αναμόρφωση προϋπολογισμού. Το ανωτέρω θέμα τίθεται εκτός ημερησίας διάταξης για 
το  λόγο  ότι  επείγει  η  αναμόρφωση  Κ.Α.  εξόδων  που  αφορούν  την  αντικατάσταση  Η/Μ 
εξοπλισμών στην Δ.Ε. Μίκρας καθώς αυτά έχουν υποστεί βλάβη που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθεί και επείγει η άμεση επισκευή τους προκειμένου στην παροχή υδροδότησης στις 
ανωτέρω περιοχές του Δήμου. 
Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  4ο 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 
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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…».

Με την με αριθμό 44/2017 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  1010/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης με  την  οποία  υποχρεώνεται  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  ως  καθολικός  διάδοχος  σε 

δικαιώματα  και  υποχρεώσεις  του  Δήμου  Θέρμης,  αντικειμένων  υπηρεσιών  ύδρευσης 

αποχέτευσης,  μετά  τη  διενέργεια  εκκαθάρισης,  την  ακύρωση  της  εγγραφής  του 

προσφεύγοντος στον βεβαιωτικό κατάλογο για δικαιώματα παροχής εκτός σχεδίου επέκτασης 

του δικτύου ύδρευσης έτους 2005, ύψους 4.392,45€ και την επιστροφή στον προσφεύγοντα 

του ποσού που καταβλήθηκε από αυτόν αχρεωστήτως με τον νόμιμο τόκο από την ημέρα 

άσκησης της προσφυγής και ως την εξόφληση.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  σχετική  γνωμοδότηση 

σύμφωνα με την οποία, ο γνωμοδοτών νομικός καταλήγει στο συμπέρασμα  ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

να μην προβεί  στην άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’αριθμ.  1010/2017 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ε’)  καθώς κατά της εν λόγω απόφασης δεν 

χωρεί το ένδικο μέσο της έφεσης για το λόγο ότι η απόφαση αφορά σε χρηματική διαφορά που 

δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ και συνεπώς είναι τελεσίδικη (άρ. 92 ΚΔΔ). Κατά των 

τελεσίδικων αποφάσεων μπορεί να ασκηθεί το ένδικο μέσο της αίτησης αναθεώρησης (101 επ. 

ΚΔΔ) για τους εξής λόγους: α) αν η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση 

μάρτυρα ή δήλωση διαδίκου, σε ψευδή έκθεση πραγματογνώμονα ή σε πλαστά ή νοθευμένα 

έγγραφα και τα περιστατικά αυτά προκύπτουν από αμετάκλητη απόφαση ποινική δικαστηρίου, 

ή  β) αν μετά την έκδοση της απόφασης περιήλθαν σε γνώση του διαδίκου που ζητά την 

αναθεώρηση κρίσιμα έγγραφα, τα οποία υπήρχαν πριν από τη δίκη, αλλά δεν γνώριζε την 

ύπαρξή τους, ή  γ) αν η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται σε απόφαση πολιτικού, ποινικού 

ή διοικητικού δικαστηρίου, η οποία ανατράπηκε αμετακλήτως μετά την τελευταία συζήτηση. Εν 

προκειμένω δεν συντρέχει κάποιος από τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους για να στηριχθεί 

αίτηση αναθεώρησης. 

.
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 04-05-2017 γνωμοδότησης της  δικηγόρου κ. Ελένη Αλεξίου (ΑΜ 

7929) σύμφωνα με την οποία, δεν συντρέχει λόγος άσκησης  περαιτέρω ένδικου μέσου 

σε ανώτερο δικαστήριο επί της  υπ’αριθμ. 1010/2017 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ε’).
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2. Εγκρίνει,  σε  συμμόρφωση της  με  αριθμό  1010/2017 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  (Τμήμα  Ε’), την  διαγραφή  από  τον  βεβαιωτικό 

κατάλογο  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  του  μεταφερθέντος  εκ  του βεβαιωτικού  καταλόγου 

Δήμου Θέρμης, ποσού 3.194,35 με όλους τους νόμιμους τόκους που επιβλήθηκαν στο 

όνομα του προσφεύγοντος κ. ...............με κωδ. Καταν. 990453.  και την  καταβολή 

του ποσού των 1.267,10€ νομιμοτόκος από την άσκηση της προσφυγής.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9 απόφαση 58/08-05-2017
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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