
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  17/20-08-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 194/2018 Θέμα:  Αποδοχή  γνωμοδότησης  σχετικά  με  την  περαιτέρω 

άσκηση ή μη ένδικων μέσων επί της 3706/2017 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  20 

Αυγούστου  2018  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00  π.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 3317/09-08-2018 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. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Δημητρίου Δημήτριος
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Τριανταφύλλου Αργύριος
5. Λεμονάκη Χρυσούλα
6. Φωτιάδης Αθανάσιος
7. Σαμαράς Σωκράτης

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 2o 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…» 

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1069/80 «…

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:… η) αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και  

ενδίκων  μέσων,  για  την  παραίτηση  από  αυτά,  καθώς  και  για  συμβιβασμούς  δικαστικούς  ή  

εξώδικους,».

Στις  09-03-2017  δημοσιεύθηκε  η  υπ’  αριθμ.  3706/2017  απόφαση  του  Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης δυνάμει της οποίας α. απορρίφτηκε η με αριθμό 32366/2012 αγωγή 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά  της ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και β. απορρίφτηκε η 9373/2015 ανταγωγή 

της Δ.Ε.Η.. Αναφερόμενος ο Πρόεδρος στο ιστορικό της υπόθεσης είπε στα μέλη ότι,  σύμφωνα με 

τη  ΔΕΗ  στις  07.05.2010  επήλθε  βλάβη  σε  μετασχηματιστή  του  αντλιοστασίου  του  πρώην 
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Συνδέσμου  Ευρύτερης  Περιοχής  Μίκρας  ο  οποίος  περιήλθε  στη  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης(ΦΕΚ 

2985/τ.Β΄/27-12-2011) στην περιοχή Αγ. Παρασκευής, που είχε ως αποτέλεσμα τη λανθασμένη 

καταγραφή κατανάλωσης ρεύματος της παροχής 2-82400072-01 μέχρι την 01.06.2011, οπότε και 

εντοπίστηκε η βλάβη. Κατόπιν τούτου η ΔΕΗ ενημέρωσε τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης μόλις στις 05.04.2012 

ότι προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 77.827,58€.                          

Λόγω αμφισβήτησης του τρόπου υπολογισμού του ύψους της οφειλής αλλά και  λόγω της 

προφανούς βραδύτητας της ΔΕΗ να ενημερώσει εγκαίρως για την ως άνω βλάβη (καθυστέρηση 

σχεδόν 2 ετών) το ως άνω ποσό δεν είχε καταβληθεί μέχρι την 27η/8/2012 όπου το Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.  για τους ανωτέρω λόγους και προκειμένου να αποφευχθεί  ενδεχόμενη αποσύνδεση ή 

απενεργοποίηση της προμήθειας ρεύματος της ΔΕΗ ως προς τη συγκεκριμένη παροχή, η οποία θα 

επέφερε διακοπή υδροδότησης της κείμενης περιοχής, με την 127/2012 απόφασή του ενέκρινε την 

άσκηση ασφαλιστικών μέτρων και την άσκηση αγωγής κατά των εταιριών ΔΕΗ Α.Ε. (εμπορία) και 

ΔΕΔΔΗΕ (τεχνικό τμήμα της ΔΕΗ),  αναφορικά με το ως άνω ποσό που αξιώνει  η ΔΕΗ από τη 

ΔΕΥΑΘ ως διαφυγούσα κατανάλωση περιόδου από 07.05.2010 έως  01.06.2011, η οποία  μετά 

αναβολών και ματαιώσεων τελικώς εκδικάσθηκε την 27η /11/2015 και είχε ως αποτέλεσμα την με 

αριθμό 3706/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

Λόγω  των  ανωτέρω θεωρήθηκε  σκόπιμο,  για  τη  διασφάλιση  των  συμφερόντων  της 

επιχείρησης,  να  προηγηθεί  γνωμοδότηση  δικηγόρου  προκειμένου  αυτή  να  αποφασίσει  για  την 

άσκηση ή μη περαιτέρω ένδικων μέσων επί της με αριθμό 3706/2017 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η οποία ανατέθηκε με την μες αριθμό 61/2017 απόφαση του Δ.Σ. 

στον δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Μαρκάτη (ΑΜ 9577)

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την γνωμοδότηση του δικηγόρου η οποία 
μεταξύ άλλων αναφέρει « ….Η ως άνω δικαστική απόφαση δύναται καταρχήν να προσβληθεί με  
έφεση ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Υφίσταται δε και η δυνατότητα άσκησης νέας  
αγωγής, στην οποία θα περιέχονται πλέον με πληρότητα τα στοιχεία που απαιτούνται για να είναι  
ορισμένη η αγωγή. Ωστόσο η επιχείρηση έχει ήδη διακανονίσει με ρύθμιση και εξυπηρετεί την ως  
άνω οφειλή, αποκομίζοντας το όφελος της έκπτωσης του 15% που χορηγεί η ΔΕΗ στους συνεπείς  
πελάτες της, η οποία έκπτωση αντιστοιχεί σε σημαντικό χρηματικό ποσό δεδομένης της μεγάλης  
κατανάλωσης ρεύματος στην οποία προβαίνει  η ΔΕΥΑΘ. Να ληφθεί δε υπόψη ότι όλο αυτό το  
διάστημα από την κατάθεση της αγωγής το 2012 έως την έκδοση της δικαστικής απόφασης το  
2017 η ΔΕΥΑΘ δε μπορούσε να επωφεληθεί αυτής της έκπτωσης παρόλο που ήταν συνεπής στην  
καταβολή των τρεχουσών οφειλών, επειδή ακριβώς εκκρεμούσε προς εξόφληση το επίδικο ποσό.  
Με την ως άνω λοιπόν ρύθμιση και την ανεπιφύλακτη καταβολή των εν λόγω δόσεων η Επιχείρηση  
έχει επί της ουσίας αναγνωρίσει την οφειλή.Δεδομένων των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη και  
τα οικονομικά συμφέροντα της ΔΕΥΑΘ, προτείνω την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’αριθμ.  
3706/2017οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ούτε και την εκ νέου  
άσκηση αγωγής». 

Επιπλέον  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  είπε  ότι  η  συγκεκριμένη  υπόθεση  απαιτεί,  για  την  

τεκμηρίωση της, εξειδικευμένη γνώση η οποία ενέχει και ένα σημαντικό κόστος και δευτερευόντως  

η έκπτωση που λαμβάνει η Δ.Ε.Υ.Α. από την εμπρόθεσμη καταβολή είναι αρκετά μεγάλη και έχει  

πλέον  καλύψει  το  ποσό  που  αντιστοιχεί  στη  λάθος  χρέωση.  Συνεπώς  θεωρεί  ότι  δεν  είναι  

επωφελές  για  τα  οικονομικά  της  επιχείρησης  να  ασκηθούν  περαιτέρω  ένδικα  μέσα  επί  της  

3706/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και πρότεινε την αποδοχή της 

γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Μαρκάτη (ΑΜ 9577).
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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 και τις διατάξεις του  Ν. 1069/80  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την αποδοχή της από 23-07-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Μαρκάτη 

(ΑΜ 9577) και την μη άσκηση περαιτέρω ένδικων ενεργειών κατά της 3706/2017 απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για τους λόγους που εκτέθηκαν στο εισηγητικό 

μέρος της απόφασης.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο17 απόφαση 194/20-08-2018

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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