
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  26/25-11-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 253/2019 Θέμα: Ορισμός  δικηγόρου  προκειμένου  στην  παροχή 

γνωμοδότησης αναφορικά με τη προσβολή της 59484/15-
11-2019  απόφασης  του  Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 25 

Νοεμβρίου  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. 6777/21-11-2019 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. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Ιωσηφίδης Ιωάννης
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Σαραφιανός Χρήστος
3. Δημητρίου Δημήτριος 3. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4. Γαντάς Σπυρίδων 4. Χατζηδημητρίου Φανή
5. Παπαδάκη Αθηνά 5. Καρκαλή Μαρία
6. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 

Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την  επιχείρηση,  

διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην  

επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…»  

Ομοίως, σύμφωνα με σύμφωνα με τις διατάξεις της περ α) & περ. η) της παρ. 2 του άρθρ. 

5 του Ν.1069/80 Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: «  α) μεριμνά για τις υποθέσεις και τα 

συμφέροντα της επιχείρησης,… η) αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων  

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

Με την με αριθμό 216/2019 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε το από 10-10-2019 Πρακτικό 

Ελέγχου  Δικαιολογητικών  για  την  ανάθεση  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  &  ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ  ΑΓΩΓΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ  ΝΕΑ  ΓΕΩΤΡΗΣΗ  ΝΟΤΙΩΣ  ΤΩΝ  

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΗ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΧΗ  «ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗ» ενδεικτικού  συνολικού 

ΑΔΑ: ΨΚΣΙΟΛΖΛ-8ΨΘ



προϋπολογισμού  208.870,97€  σύμφωνα  με  την  υπ  αριθμ  1/2017  μελέτη,  κατά  την  οποία 

μειοδότρια αναδείχθηκε η ΚΞΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ - ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με προσφερόμενη 

μέση έκπτωση Εμ=31,93% όπως και η κατακύρωση στην ανωτέρω κοινοπραξία.

Η ως άνω απόφαση με τα σχετικά  συνημμένα όπως ορίζει η  περ. ε) παρ. 1 του άρθρου 

20 του ν.  1069/  1980 αποστάλθηκε  στην Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Μακεδονίας  Θράκης  για 

έλεγχο με το με αριθμό 5678/17-10-2019 διαβιβαστικό.

Την 18/11/2019 η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έλαβε ηλεκτρονικά την με αριθμό 59484/15-11-2019 

απόφαση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης  με  την  οποία 

ακυρώνει την 216/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για τους λόγους που αναφέρονται 

στην ως άνω με αριθμό 59484/2019 απόφαση και η οποία επισυνάπτεται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 3463/2006 « Οποιοσδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα  που εκδίδονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150, ενώπιον της Ειδικής  Επιτροπής του επόμενου άρθρου, 

εντός προθεσμίας  ενός (1)  μηνός από την έκδοση της  απόφασης  ή την κοινοποίησή της ή 

αφότου έλαβε γνώση αυτής».

 Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε  ότι  λόγω  των  ανωτέρω  και  καθώς  η  συγκεκριμένη 

υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για την επιχείρηση,  καθώς αφορά  έργο υδροδότησης ζωτικής 

σημασίας  για  την  περιοχή,  κρίνεται  αναγκαίος  ο  ορισμός  δικηγόρου  προκειμένου  να 

γνωμοδοτήσει εάν κρίνεται αναγκαία η προσβολή της ως άνω 59484/15-11-2019 απόφασης του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης  σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 

3463/2006 ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου νόμου.

Η  αμοιβή  εκτιμάται,  βάσει  ωριαίας  αποζημίωσης,  στο  ποσό  των  160,00€  πλέον  του 

αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι 2ώρες απασχόλησης *80,00=160,00€ πλέον Φ.Π.Α. και προτείνετε η 

ανάθεση  της  παροχής  εξειδικευμένων  νομικών  συμβουλών  για  την  ανωτέρω  υπόθεση  στο 

δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827).

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 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
1. Αναθέτει  στον  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  κ. Ματέλλα  Χρήστο  (Α.Μ.  4827),  με  Α.Φ.Μ. 

046768679  και  έδρα Κομνηνών 23  Θεσσαλονίκη  Τ.Κ.  54624, να  γνωμοδοτήσει  για  την 

άσκηση  ή  μη  προσφυγής  κατά  της  59484/15-11-2019  απόφασης  του  Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  –  Θράκης   σύμφωνα  με  το  άρθρο  151  του  ν. 

3463/2006 ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου νόμου έναντι αμοιβής 160,00€ 

πλέον Φ.Π.Α.. 

https://npid.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-149-%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B5&start%5BS%5D=150
https://npid.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-150-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CF%8E%CE%BD&start%5BS%5D=150
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2. Εγκρίνει  την  δαπάνη  και  τη  δέσμευση  πίστωσης  ποσού  160,00€  (2  ώρες  x  80,00€ 

=160,00πλέον ΦΠΑ 24% ) σε βάρος του Κ.Α. 64-01-01-000 & 54-02-02-0623  πρ/μού οικ. 

έτους 2019 όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με αριθμό ΑΑΥ189/2019.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 26 απόφαση 253/25-11-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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