
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  16/05-08-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 172/2019 Θέμα: Ανάθεση  σε  δικηγόρο  προκειμένου  να  γνωμοδοτήσει 

σχετικά  με  την  πληρωμή  δημοσιονομικής  διόρθωσης  στην 
Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  05 

Αυγούστου  2019  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης»  σε  συνεδρίαση  μετά  από  την υπ’  αριθμ.  3831/26-07-2019 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, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Λεμονάκη Χρυσούλα

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Δημητρίου Δημήτριος
4. Σαμαράς Σωκράτης 4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5. Καλαμπίδης Δημήτριος 5. Πιστέλας Ευστάθιος

6.
Νταλακούδης Δημήτριος 

(αναπληρωματικό μέλος)
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 εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με 

το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  διοικεί  την  επιχείρησιν  και  

διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την  

επιχείρησιν θέματος…»  και με την περ. η) της παρ. 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,..»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι με το με αριθμό οικ.1222/02-02-2017 έγγραφο 

του Υπ. Οικ., Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, ΕΥΔ/ΕΠ.ΥΜΕΠΕΡΑΑ, τ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ που αφορά σε 

Επιτόπια  Έκθεση  Επαλήθευσης  σχετικά  με  το  έργο: «  Κατασκευή  εσωτερικών  δικτύων 

αποχέτευσης, αντλιοστασίων & καταθλιπτικών αγωγών των οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του 

Δήμου Θέρμης» προκύπτει δημοσιονομική διόρθωση με ανάκτηση ποσού 22.350,64€. Η Δ.Ε.ΥΑ.Θ. 

με  την  με  αριθμό  19/28-02-2017  απόφασή  της  ενέκρινε  την  πληρωμή  της  δημοσιονομικής 

διόρθωσης  βάσει  της  επιτόπιας  έκθεσης  πλην  όμως  δεν  είχε  κοινοποιηθεί  στην  επιχείρηση  η 

απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης(Εισερχ. Πρωτ.:766/09-03-2019) η οποία και εκδόθηκε στις 
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25-02-2017 (πρωτ. Οικ.:2934) σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται η επιβολή δημοσιονομικής 

στην Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ) ήτοι τον Φορέα, δικαιούχο του Ε.Π.. Στη συνέχεια 

εκδίδεται  η  με  αριθμό  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/51860/1015/28-8-2018  Απόφαση  του  Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού από 

την  Αναπτυξιακή  Νομού  Θεσσαλονίκης  Α.Ε.  (ΑΝΕΘ)  για  την  πράξη  με  MIS  348550  και  τίτλο 

“Κατασκευή  εσωτερικών  δικτύων  αποχέτευσης,  αντλιοστασίων  και  καταθλιπτικών  αγωγών  των 

οικισμών Τριλόφου και Καρδίας του Δήμου Θέρμης”» όπου  καταλογίστηκε στην Α.Ν.Ε.Θ. ποσό 

22.350,63€.  Η  ανάκτηση  του  παραπάνω  ποσού  απαιτείται  από  την  ΑΝΕΘ  ως  δικαιούχου  της 

ανωτέρω Πράξης.

Η ΑΝΕΘ άσκησε κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης την από 12/09/2019 έφεση και 

αίτηση αναστολής  ενώπιον  του Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  έλαβε  την από  17/09/2018 προσωρινή 

διαταγή αναστολής εκτελέσεως, συζητήθηκε η αίτηση αναστολής και επί αυτής εκδόθηκε με αριθμό 

0260/2019 απόφαση του Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία έκανε εν μέρει δεκτή 

την αίτηση αναστολής για τους λόγους που εκτίθενται σε αυτή ενώ εκκρεμεί η έκδοση απόφασης 

επί της έφεσης.

Η ΑΝΕΘ στο σώμα της υποβληθείσας αίτησης αναστολής και έφεσης ( στοιχείο 3ε-Β Λόγοι 

Έφεσης)   αναφέρει  «  …επομένως  δημόσιος  υπόλογος,  δεκτικός  καταλογισμού  της  ανωτέρω  

δημοσιονομικής διόρθωσης είναι εν προκειμένω ο κύριος του έργου…».

Με την με αριθμό 195/23-07-2019 επιστολή της η ΑΝΕΘ ζητεί την καταβολή σε αυτή του 

των €10.000,00 ευρώ καθώς το Δικαστήριο με την ως άνω  0260/2019  απόφασή του χορήγησε 

αναστολή για την πληρωμή ποσού €12.350,23 ευρώ. Η καταβολή θα γίνει με τον αυτονόητο όρο 

ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  θα καταβάλει στην ΑΝΕΘ το ποσό των € 10.000,00 και η τελευταία θα προβεί 

στην εξόφληση του ποσού των € 10.000,00 προς το Ελληνικό Δημόσιο. Στην περίπτωση,  κατά την 

οποία η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί της εφέσεως της ΑΝΕΘ ακυρώσει ή τροποποιήσει 

προς το έλασσον την ως άνω περιγραφόμενη καταλογιστική πράξη το σχετικό ποσό το οποίο θα 

πρέπει να επιστραφεί στην ΑΝΕΘ, θα αναζητηθεί από την ΑΝΕΘ και θα καταβληθεί στην Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

μόλις  επιστραφεί   από  το  Ελληνικό  Δημόσιο.  Στην  περίπτωση κατά  την  οποία  απορριφθεί  εν 

συνόλω η έφεση της ΑΝΕΘ ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα καταβάλει στην 

ΑΝΕΘ το υπολειπόμενο ποσό των €12.350,63 ευρώ με τους τυχόν νόμιμους τόκους, προκειμένου 

η τελευταία να προβεί στην ολοσχερή εξόφληση προς το Ελληνικό Δημόσιο. Σχετικά θα πρέπει σε 

συνέχεια της παρούσας απόφασης και προ της καταβολής του ανωτέρω ποσού από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

στην ΑΝΕΘ να υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό μεταξύ των δύο φορέων. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, καθώς αφενός δεν είναι σαφές εάν νομίμως η 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης θα πρέπει να καταβάλλει στην ΑΝΕΘ το ποσό των 10.000,00€ αρχικά και στην 

συνέχεια το ποσό των12.350,63 με τους τυχόν νόμιμους τόκους, εφόσον αυτό έχει καταλογιστεί 

στην ΑΝΕΘ, αφετέρου υφίσταται δικαστική αντιδικία μεταξύ της ΑΝΕΘ και του Ελληνικού Δημοσίου 

σε εξέλιξη κρίνεται αναγκαίο να γνωμοδοτήσει αρμοδίως, δικηγόρος, για τις ενέργειες στις οποίες 

θα πρέπει να προβεί η Δ.Ε.Υ.Α.Θ και εάν νομίμως δύναται να καταβάλλει τα ανωτέρω ποσά στην 

ΑΝΕΘ.

Καθώς δε, το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία για την εύρυθμη και κατά νόμο λειτουργία της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και τα συμφέροντα της επιχείρησης, πρότεινε την ανάθεση της παροχής εξειδικευμένων 
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νομικών συμβουλών, για την ανωτέρω υπόθεση,  στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Ματέλλα Χρήστο 

(Α.Μ. 4827). Η αμοιβή του δικηγόρου προτείνετε να οριστεί, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, 

περί  χρονοχρέωσης, στο ποσό των 320,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  (ήτοι :  4ώρες * 

80,00€ =320,00€)  καθώς εκτιμάται ότι απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 4 ώρες για την εκτέλεση της 

εργασίας. 

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 

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), με Α.Φ.Μ. 046768679 

και  διεύθυνση επαγγελματικής δραστηριότητας Κομνηνών 23  Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624,  να 

γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ως προς 

την αντιμετώπιση του θέματος όπως αναλύεται στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας και εάν 

νομίμως  δύναται  να  καταβάλλει  τα  ποσά  όπως  αυτά  αναφέρονται  ομοίως  ανωτέρω,  στην 

Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

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

ποσό των 320,00€ πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι 4ώρες*80,00€).

3. Ψηφίζεται η πίστωση και εγκρίνεται η δέσμευση του ποσού  320,00€ από τον Κ.Α. 

64-01-01-0000 και 76,80€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 προϋπολογισμού έτους 2019, όπως 

αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό 00132/2019 ΑΑΥ.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 16 απόφαση 172/05-08-2019

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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