
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Ω5ΑΟΟΛΖΛ-ΡΓΩ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  26/27-12-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 299/2018 Θέμα:  Ανάθεση  σε  δικηγόρο  προκειμένου  να  προβεί  σε 

γνωμοδότηση για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η 
Δ.Ε.Υ.Α. λόγω πιθανής διάπραξης αξιόποινης πράξης.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  27 

Δεκεμβρίου  2018  ημέρα  Πέμπτη  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 5468/20-12-2018 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 έξι  (6), 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. Δημητρίου Δημήτριος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Χρυσοχόου Παύλος 4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Σαμαράς Σωκράτης 5. Καλαμπίδης Δημήτριος
6. Φωτιάδης Αθανάσιος

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  κ.  Μαρία  Κωστίκα  για  την  τήρηση  των  πρακτικών  του 

συμβουλίου.

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o 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…» 

Σύμφωνα με την παρ. 2 περ. η)  του άρθρ. 5 του ν. 1069/80:   Ειδικότερα το Διοικητικό 

Συμβούλιο:  «..αποφασίζει  για  την  άσκηση  ενδίκων  βοηθημάτων  και  ενδίκων  μέσων,  για  την 

παραίτηση από αυτά, καθώς και για συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους» και  με την παρ. 1 

του άρθρ.1 του ως άνω νόμου « Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)  

αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και  

Κοινοτήτων (ΚΔΚ), …, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του παρόντος,  

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α' 87)».

Ομοίως  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ιε) του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 

«Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί  

δικηγόροι,  με  μηνιαία  αντιμισθία.  …  Στις  περιπτώσεις  αυτές  η  αμοιβή  του  δικηγόρου  ορίζεται  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..».
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση του Τμήματος Καταναλωτών 

σύμφωνα με την οποία: «κατατέθηκε στο τμήμα καταναλωτών της ΔΕΥΑ Θέρμης αίτηση από τον 

κο Γ.Θ.  για αλλαγή επωνυμίας λογαριασμού ύδρευσης ακινήτου επί της  οδού ...., που βρίσκεται 

στο  τοπικό  διαμέρισμα  Π...  του  Δήμου  Θέρμης,  ιδιοκτησίας  της  κα  Τ.Μ..  Η  εν  λόγω  αίτηση 

συνοδευόταν  από  συνημμένο  φωτοαντίγραφο  του  υπ’  αριθμ  .../22-3-2017  συμβολαίου 

αγοραπωλησίας του συγκεκριμένου ακινήτου. Η υπηρεσία δεν προέβη στην αλλαγή επωνυμίας του 

ακινήτου, εφαρμόζοντας το άρθρο 32 του Κανονισμού Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Θέρμης που προβλέπει:

Άρθρο 32 – Μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας  «Η μεταβίβαση κυριότητας ενός ακινήτου συνεπάγεται  και την  

μεταβίβαση  των  δικαιωμάτων  υδροληψίας.  Η  αλλαγή  ονόματος  από  τον  παλιό  ιδιοκτήτη  στον  νέο  γίνεται  με  την  

προσκόμιση του συμβολαίου μεταβίβασης κυριότητας του ακινήτου στο τμήμα Καταναλωτών. Για να είναι δυνατή η  

αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη του υδρομετρητή πρέπει να εξοφληθούν όλες οι οφειλές που αφορούν τον υδρομετρητή  

του ακινήτου αυτού έως και την ημερομηνία που γίνεται η αίτηση αλλαγής ονόματος,  διότι  σε κάθε περίπτωση οι  

οφειλές βαρύνουν τον υδρομετρητή και όχι τον εκάστοτε καταναλωτή»  διαπίστωσε ότι υπάρχει οφειλή τελών 

ύδρευσης.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4704/8-11-2018 διαβιβαστικό και εφαρμόζοντας την απόφαση του  

Δ.Σ. της Υπηρεσίας, η οποία εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθμ. 3566/30-12-2014 ΦΕΚ,  

εστάλη προς βεβαίωση στην Δ.Ο.Υ. Ε...ς, όπου ανήκει η κα Τ.Μ., με ΑΦΜ ...., το ποσό των ...€,  

που αφορά στην κατανάλωση ύδρευσης του συγκεκριμένου ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσει  

η διαδικασία αλλαγής επωνυμίας του λογαριασμού ύδρευσης, την οποία και είχε αιτηθεί ο κος Γ. Θ.  

Η Δ.Ο.Υ. Ε...ς βεβαίωσε το ανωτέρω ποσό στην κα Τ.Μ., με ΑΦΜ ...., ως όφειλε.

Σε συνέχεια ενημέρωσης της από την Δ.Ο.Υ. Ε....ς  για την εν λόγω οφειλή, η κα Τ.Μ.  

προσήλθε στην ΔΕΥΑ Θέρμης και κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 5317/13-12-2018 αίτηση για διαγραφή  

της  οφειλής  του  ποσού  των  ...€  από  την  Δ.Ο.Υ.  Ε....ς,  προσκομίζοντας  (κατά  την  ίδια)  το  

πρωτότυπο συμβόλαιο  αγοραπωλησίας  του ακινήτου,  με  αριθμό  ...,  το  οποίο  όμως  ανέγραφε  

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - 22-10-2007-, σε σχέση με το φωτοαντίγραφο, το οποίο  

είχε κατατεθεί, ως δικαιολογητικό από τον κο Γ.Θ..

Λόγω των ανωτέρω στοιχείων  και  καθώς προκύπτει  θέμα διάπραξης  αξιόποινης πράξης  

(ποινικό  αδίκημα)  κρίνεται  αναγκαίο  να  ορισθεί  Πληρεξούσιος  Δικηγόρος,  προκειμένου  να  

γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να πράξει η επιχείρηση ώστε να προβεί σε όλες  

τις κατά νόμω ενέργειες .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος για το λόγο ότι αφενός η συγκεκριμένη υπόθεση έχει ιδιαίτερη 

σημασία  για  τα συμφέροντα της επιχείρησης αφετέρου φέρεται  να προκύπτει  αξιόποινη πράξη 

πρότεινε την ανάθεση της παροχής εξειδικευμένων νομικών συμβουλών για την ανωτέρω υπόθεση 

στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης  κ. Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827)   με ποσό ανάθεσης των εργασιών 

80,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 80,00€/ώρα* 1ώρα).

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 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Αναθέτει  στο  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  κ.  Ματέλλα  Χρήστο  (Α.Μ.  4827)   την  παροχή 

εξειδικευμένων νομικών συμβουλών (γνωμοδότηση) για τις ενέργειες που πρέπει να προβεί η 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ενόψει της πιθανής διάπραξης ποινικού αδικήματος με βάση όσα αναφέρθηκαν στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας έναντι αμοιβής 80,00€ πλέον Φ.Π.Α.. 

2. Εγκρίνει τη δέσμευση πίστωση ποσού 80,000€ (1 ώρα x 80€ =80πλέον ΦΠΑ 24% ) σε βάρος του 

Κ.Α. 64-01-01-000 & 54-02-02-0623  πρ/μού οικ. έτους 2019 για την αμοιβή του πληρεξούσιου 

δικηγόρου η οποία και θα διενεργηθεί κατά την έναρξη του έτους αυτού.  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 26 απόφαση 299/27-12-2018

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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