
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  18/11-09-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 207/2018 Θέμα: Ορισμός  δικηγόρου  προκειμένου  στην  σύνταξη 

και  επίδοση εξωδίκου όχλησης  στο  Δήμο Προποντίδας 
και αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  11 

Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

έκτακτη  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  3670/06-09-2018  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 εννέα(9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Καλαμπίδης Δημήτριος
8. Φωτιάδης Αθανάσιος
9. 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 στα πλαίσια εκτέλεσης προγραμματικής σύμβασης 

που έχει συνάψει η ΔΕΥΑ  Θέρμης με τον Δήμο Προποντίδας για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης 

προκειμένου  στην  υδροδότηση  του  οικισμού  Λακκώματος  έχει  εκδοθεί  το  με  αριθμό  ΤΥ 

Α18/31.12.2016  τιμολόγιο παροχής  υπηρεσιών ύδρευσης το οποίο έπρεπε βάσει συμφωνίας και 

πρακτικής  να πληρωθεί  εντός  πέντε  μηνών από την έκδοση του τιμολογίου.  Οι   παρασχεθείσες 

υπηρεσίες και το τίμημα αυτών ελέγχθηκε αρμοδίως και δεν υπήρξε καμία εναντίωση  και αντίρρηση 

πλην όμως παραμένει μέχρι σήμερα απλήρωτο.

Με βάση το από 17/08/2018 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής 

σύμβασης  ο  εκπρόσωπος  του  Δήμου  Ν.  Προποντίδας  ανέφερε  ότι  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  της 
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προγραμματικής σύμβασης η ΔΕΥΑ Θέρμης παρείχε όντως στο Δήμο Ν. Προποντίδας τις υπηρεσίες 

ύδρευσης για τις οποίες έχει εκδοθεί το με αριθμό ΤΥ Α18/31.12.2016  τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

ύδρευσης και οφείλει το ποσό αυτό των 15.235,10 ευρώ και έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 

πέντε μηνών από την έκδοση του τιμολογίου εντός του οποίου βάσει συμφωνίας και πρακτικής έπρεπε 

να πληρωθεί το οφειλόμενο ποσό πλην όμως δεν υπήρξε η αναγκαία δέσμευση του ποσού και ως εκ 

τούτου δεν μπορεί  να πληρωθεί  για αυτόν και  μόνο το λόγο. Κατά τα λοιπά δεν υπάρχει  καμία 

αμφισβήτηση ως προς το ύψος του ποσού και την ημερομηνία πληρωμής του.

Λόγω  των  ανωτέρω  κρίνεται  αναγκαίο  να  ανατεθεί  σε  δικηγόρο  η  σύνταξη  και  επίδοση 

εξωδίκου όχλησης στο Δήμο Προποντίδας προκειμένου στην εξόφληση του τιμολόγιου και εάν αυτή 

αποβεί άκαρπη να υποβληθεί αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 58 του ν. 4194/2013 « η αμοιβή του δικηγόρου 

ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό του….»

Προτείνεται : α. η ανάθεση στο κ. Ματέλλα Χρήστο με ποσό ανάθεσης 280,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

για  τη σύνταξη εξωδίκου  όχλησης  και  εάν  αυτή αποβεί  άκαρπη στην υποβολή αίτησης  έκδοσης 

διαταγής πληρωμής όπου η αμοιβή θα αυξηθεί κατά 139,00€ πλέον Φ.ΠΑ., β. η δέσμευση πίστωσης 

από τον Κ.Α. 64-01-01-0000 ποσό 419,00€ από τον Κ.Α. 64-90-00-0000 ποσό 170,50€, από τον Κ.Α. 

54-02-02-0623 ποσό 141,48€. 

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

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

εκτεθέντα στο ως άνω εισηγητικό μέρος της παρούσας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει  την απευθείας  ανάθεση στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης  κ.  Ματέλλα Χρήστο 

(Α.Μ.  4827)  τη  σύνταξη  και  την  επίδοση  εξωδίκου  όχλησης στον  Δήμο  Προποντίδας 

προκειμένου αυτός να προβεί στην πληρωμή του  με αριθμό ΤΥ Α18/31.12.2016  τιμολόγιου 

παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση που η ενέργεια αυτή αποβεί άκαρπη να υποβάλλει αίτηση 

έκδοσης διαταγής πληρωμής.

2. Ψηφίζεται πίστωση από τον Κ.Α. 64-01-01-0000 ποσού 419,00€, από τον Κ.Α. 64-90-

00-0000 ποσού 170,50€ και από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 ποσού 141,48€. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 18 απόφαση 207/11-09-2018

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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