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Από  το  υπ’  αριθμ.  10/18-05-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 132/2018 1. Θέμα:  «Ανάθεση  σε  δικηγόρο  παροχής  νομικών 

συμβουλών  επί  της  από  ....../2018  πράξεως  της 

Προέδρου  του  Τριμελούς  Συμβουλίου  Συμμόρφωσης 

του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης 

προκειμένου  που  αφορά στη  συζήτηση  της  αιτήσεως 

του κ. .........».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 18 Μαΐου 

2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.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’  αριθμό  1900/14-05-2018  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(7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.
Δημητρίου Δημήτριος (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 3ου θέματος)
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Σαμαράς Σωκράτης
4. Χρυσοχόου Παύλος 4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5. Καλαμπίδης Δημήτριος
6. Φωτιάδης Αθανάσιος
7. Λεμονάκη Χρυσούλα

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  της  παρ.1  του  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι κατά του Δήμου Θέρμης, ασκήθηκε εκ μέρους του 

κ. ....... κατοίκου Θεσσαλονίκης η από ......2006 προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Με την ως άνω προσφυγή ο κ. ........ αιτούνταν σωρευτικά τα εξής: 

α) την ακύρωση της εγγραφής του στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Θέρμης, β) την 

έκδοση νέου καταλογισμού, γ) την επιστροφή του επιπλέον αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 
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και  δ)  να  καταδικαστεί  ο  Δήμος  Θέρμης  στα  δικαστικά  του  έξοδα.  Η  εγγραφή  του  στους 

χρηματικούς καταλόγους αφορούσε στα τέλη και δικαιώματα για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης 

του υπ’αριθμ. ....... αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του στην περιοχή ..........έτους 2005.

Το Μονομελές  Διοικητικό Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης μετά από δημόσια  συνεδρίαση στο 

ακροατήριό  του  στις  ............2015  εξέδωσε  την  υπ’αριθμ.  .........../04.03.2016   προδικαστική 

απόφαση που κήρυξε άκυρη τη συζήτηση της υπόθεσης για το λόγο ότι δεν παραστάθηκε στη 

συζήτηση η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Καθαριότητας (ΔΕΥΑΚ). Ορίστηκε 

νέα δικάσιμος της υπόθεσης και διατάχθηκε μεταξύ άλλων η επίδοση της απόφασης στην ΔΕΥΑΚ.

Στις ......2016 συνεδρίασε εκ νέου  το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο και έλαβε χώρα 

συζήτηση της προσφυγής κατά την οποία παραστάθηκε νομίμως και κατέθεσε υπόμνημα η ΔΕΥΑ 

Θέρμης, ως καθολική διάδοχος της ΔΕΥΑΚ Θέρμης. Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’αριθμ. ........2017 

απόφαση,  η  οποία  δέχθηκε  την  προσφυγή,  ακύρωσε  την  εγγραφή  του  προσφεύγοντος  στον 

βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Θέρμης για  δικαιώματα παροχής εκτός σχεδίου επέκτασης του 

δικτύου ύδρευσης  έτους  2005,  ύψους  ......  ευρώ,  η  οποία  ενσωματώθηκε  στον εκδοθέντα σε 

βάρος  του  λογαριασμό  ύδρευσης  του  Δήμου  Θέρμης,  έτους2006,  και  διέταξε  την,  μετά  τη 

διενέργεια εκκαθάρισης, επιστροφή στον προσφεύγοντα του ποσού που καταβλήθηκε από αυτόν 

αχρεωστήτως, με το νόμιμο τόκο από την άσκηση της προσφυγής και έως την εξόφληση.

Εν συνεχεία,  λήφθηκε η υπ’αριθμ.  ...../2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης  με  την  οποία  ανατέθηκε  στη  δικηγόρο  Αλεξίου  Ελένη  η  σύνταξη  γνωμοδότησης 

αναφορικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  κατά της ως άνω απόφασης∙ συντάχθηκε δε εκ 

μέρους της η από ....2017 γνωμοδότηση με την οποία προτάθηκε η μη άσκηση ενδίκου μέσου. 

Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ αφού εκτίμησε τα ανωτέρω στοιχεία, αποφάσισε, κατά την 

συνεδρίασή του στις .........2017, ομόφωνα  την αποδοχή της από ......2017 γνωμοδότησης και 

ενέκρινε  σε  συμμόρφωση της  με  αριθμό  ....../2017  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ε’), τη διαγραφή από τον βεβαιωτικό κατάλογο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, του 

μεταφερθέντος εκ του βεβαιωτικού καταλόγου Δήμου Θέρμης, ποσού ......με όλους τους νόμιμους 

τόκους που επιβλήθηκαν στο όνομα του προσφεύγοντος κ. .......  με κωδ. Καταν........  και την 

καταβολή του ποσού των ...........€ νομιμοτόκως από την άσκηση της προσφυγής.

Βάσει  της  ανωτέρω  υπ’  αριθμ.  ....../2017  απόφασης  του  Δ.Σ.  σε  συνδυασμό  με  την 

υπ’αριθμ.  ........../2017  απόφαση  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης,  η 

αρμόδια υπηρεσία της Επιχείρησης όφειλε

Α. να ακυρώσει την οικεία εγγραφή του προσφεύγοντος στον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου 

Θέρμης, έτους ...... ύψους ........ ευρώ και 

Β. να επιστρέψει στον προσφεύγοντα και ήδη Αιτούντα, μετά τη διενέργεια εκκαθάρισης, 

το ποσό που κατέβαλε για την αιτία αυτή, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, νομιμοτόκως από την 

άσκηση της προσφυγής και έως την εξόφληση.

Η οικονομική υπηρεσία σε εκτέλεση των ανωτέρω προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες και 

ειδικότερα σε  εκκαθάριση  καθώς έτσι όρισε και η ως άνω δικαστική απόφαση. Εξάλλου, η εν 

λόγω σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο και η υδροδότηση αυτού υφίσταται ήδη από το 2006 
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μέχρι και σήμερα, χωρίς ποτέ ο Προσφεύγων και ήδη Αιτών να εναντιωθεί στη σύνδεση και την 

υδροδότηση του ακινήτου του και χωρίς ποτέ να παύσει να χρησιμοποιεί αυτή.

Η  εκκαθάριση  λοιπόν έλαβε  χώρα λαμβάνοντας  ως  στοιχεία  υπολογισμού  τα  στοιχεία  της 

υπ’αριθμ.  .../2016  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  ΔΕΥΑΘ  της  με 

αριθμό ......./........2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  και  ....../2017 

απόφασης του Δ.Σ. Η Υπηρεσία μας όφειλε βάσει της δικαστικής απόφασης να του επιστρέψει μετά 

την εκκαθάριση το συνολικό ποσό των ...........

Επί  των  τελικών  αυτών  ποσών  έγινε  εκκαθάριση   ως  εξής:  από  το  ποσό  των  .....  ευρώ 

αφαιρέθηκε το ποσό των .......... ευρώ, δηλαδή έλαβαν χώρα τα εξής στάδια: α) διαγραφή του 

υπόλοιπου ποσού όπως αυτό εκκρεμούσε σε βάρος του βάσει των στοιχείων του Δήμου Θέρμης, β) 

επαναβεβαίωση  της  οφειλής  βάσει  των  στοιχείων  της  ΔΕΥΑΘ  εφαρμοζομένων  των  νομίμων 

αποσβέσεων  και  γ)  αφαίρεση  του  ποσού  που  ορίστηκε  από  το  δικαστική  απόφαση  να  του 

επιστραφεί.

Κατόπιν τούτων απέμεινε ως υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό του καταναλωτή και ήδη Αιτούντα για 

την ως άνω παροχή ύδρευσης το ποσό των ............πλέον του ποσού των ...........  ευρώ από 

προηγούμενη οφειλή του για κατανάλωση νερού, ήτοι συνολικό ποσό ..............

Από τα ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια πως η αρμόδια υπηρεσία προέβη σε όσες ενέργειες 

υποχρεούνταν  από  την  υπ’αριθμ.  ........../2017  απόφαση  του  Μονομελούς  Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Εν συνεχεία ......... ειδοποιήθηκε αφενός για τις ανωτέρω ενέργειες της οικονομικής υπηρεσίας 

αφετέρου για τον τελικό λογαριασμό που αφορούσε στη σύνδεσή του με το δίκτυο της ύδρευσης 

της  ΔΕΥΑΘ,  όπως ο  τελευταίος  διαμορφώθηκε  βάσει  των επιταγών της  δικαστικής  απόφασης. 

Προσήλθε μάλιστα αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία όπου του εξηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια η ως 

άνω διαδικασία.

Παρά  ταύτα,  ο  κ...........υπέβαλε  εκ  νέου  στην  υπηρεσία  μας  τη  με  ΑΠ  .........  αίτηση 

επιμένοντας  στην  επιστροφή  του  ποσού  των  .........ευρώ  νομιμοτόκως,  αγνοώντας  όλως 

αυθαιρέτως τη διάταξη της σχετικής απόφασης περί επιστροφής του ποσού, μετά τη διενέργεια 

εκκαθάρισης. Η ως άνω Αίτηση έλαβε τη με ΑΠ ..... Απάντηση από την Υπηρεσία μας.

Εν  συνεχεία  ο  ..........υπέβαλε  την  από  ........3-2018  αίτηση  ενώπιον  του  Διοικητικού 

Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  περί  μη  συμμόρφωσης  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  στην  με  αριθμό  ....../2017 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου 

Συμμόρφωσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την από .......2018 πράξη της καλεί 

την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τη συζήτηση της αιτήσεως του ...... την ...........2018. Καθώς η υπόθεση έχει 

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κρίνεται αναγκαίο να ανατεθεί σε δικηγόρο η 

παροχή νομικών συμβουλών για τη διαχείριση της.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  ανάθεση  της  παροχής  εξειδικευμένων  νομικών 

συμβουλών για την ανωτέρω υπόθεση στην δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Ελένη Αλεξίου (ΑΜ 7929), , 

διεύθυνση  επαγγελματικής  δραστηριότητας  ΣΑΠΦΟΥΣ  3,  με  Α.Φ.Μ  047279882  Δ.Ο.Υ  Α’ 

Θεσσαλονίκης και με ποσό ανάθεσης  των εργασιών 240,00€ πλέον Φ.Π.Α.  (ήτοι 80,00€/ώρα* 

3ώρες).
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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, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία

1. Την ανάθεση της παροχής εξειδικευμένων νομικών συμβουλών  σχετικά με το χειρισμό των 

εκτεθέντων στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης θεμάτων, στην δικηγόρο Θεσσαλονίκης 

κ. Ελένη Αλεξίου (ΑΜ 7929), , διεύθυνση επαγγελματικής δραστηριότητας ΣΑΠΦΟΥΣ 3, με Α.Φ.Μ 

047279882 Δ.Ο.Υ Α’ Θεσσαλονίκης.

2. Η αμοιβή της δικηγόρου ορίζεται, βάσει των διατάξεων ν. 4194/2013 περί χρονοχρέωσης, στο 

ποσό των 240,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 3ώρες*80,00€).

3. Ψηφίζεται η σχετική πίστωση ποσού από τους  Κ.Α.  64-01-01-0000 & Κ.Α. 54-02-02-0623 

οικονομικού έτους 2018 η οποία δεσμεύεται και θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο10 απόφαση 132/18-05-2018

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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