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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμ. 15/08-06-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 148/2021

Θέμα:

Άσκηση

ένδικων

μέσων

και

ορισμός

νομικής

εκπροσώπησης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης προκειμένου στην επίλυση
διαφωνίας που αφορά σε αποπληρωμή Τ.Π.Υ.
Στη Θέρμη, σήμερα 08 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποιήσεως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 2584/04-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του
Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως»
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν
οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,
1.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)

1.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

2.

Καρκατζίνος Νικόλαος

2.

Κουσούλης Γεώργιος

3.
Γαντάς Σπυρίδων
3.
Παπαδάκη Αθηνά
4.
Ιωσηφίδης Ιωάννης
5.
Λιόλιος Αντώνιος
6.
Δημήτριου Δημήτριος
7.
Χατζηδημητρίου Φανή
8.
Καρκαλή Μαρία
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1 ο 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»,
Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι με την με αριθμό 41/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είχε εγκριθεί το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρμης,
της Δ.Ε.Υ.Α. Καλλικράτειας & της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μίκρας για την υλοποίηση του έργου που αφορά
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την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Λακκώματος. Η σύμβαση αυτή έχει
διάρκεια για όσο χρονικό διάστημα θα υφίσταται η τοπική κοινότητα Λακκώματος. Η διάρκεια
ισχύος της παρούσας σύμβασης μπορεί να μεταβληθεί ύστερα από ομόφωνη απόφαση της
επιτροπής

παρακολούθησης.

Ομοίως

με

την

υλοποίηση

της

προγραμματικής

σύμβασης

επιδιώκεται η εξασφάλιση απολύτως επαρκούς υδροδότησης στους κατοίκους της τοπικής
κοινότητα Λακκώματος και εσαεί, ήτοι τουλάχιστον διακόσιες χιλιάδες ( 200.000 ) κυβικά μέτρα
νερού (m3) ετησίως. Η τιμή ανά κυβικό μέτρο νερού ορίστηκε σε 0,29€, με δυνατότητα
αναπροσαρμογής μετά από οκτώμισι έτη, ήτοι έως 31-12-2019 και έπειτα από ομόφωνη
απόφαση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του έργου.
Με την με αριθμό 101/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης αποφασίσθηκε η
σύσταση ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, μετά από συγχώνευση της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Καθαριότητας Μίκρας και της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας Θέρμης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης και συντομογραφικά Δ.Ε.Υ.Α.Θ (ΦΕΚ 1101/τ.Β΄/02-06-2011)
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3852 « Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7.6.2010) όπου η ενιαία Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης υπεισήρθε ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων.
Με την με αριθμό 185/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
εγκρίθηκε ως αντισυμβαλλόμενος της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΘΕΡΜΗΣ , ΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ &

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΜΙΚΡΑΣ ο Δήμος Νέας Προποντίδας λόγω λύσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Καλλικράτειας
(Φ.Ε.Κ. 2185/12-10-2015) και συνεπώς καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.
Καλλικράτειας.
Με την 278/2019 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και την αντίστοιχη 769/2019 του Δήμου
Προποντίδας εγκρίθηκε η Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών
ύδρευσης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του Δήμου Νέας Προποντίδας και ειδικότερα ως προς τα
άρθρα 2 και 5, όπου στο 2 ο εδάφιο του άρθρου 2 αναφέρεται: « Η τιμή ανά κυβικό μέτρο νερού
ορίζεται σε 0,54€, με δυνατότητα αναπροσαρμογής όταν αυτό απαιτείται και έπειτα από ομόφωνη
απόφαση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του έργου» ενώ το άρθρο 5 αναφέρεται στην
σύσταση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι την
9/12/2019, πριν τη λήψη των σχετικών αποφάσεων τροποποίησης της εν λόγω προγραμματικής
συνήλθε η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης όπου βάσει του άρθρου 2 συμφώνησε την αύξηση
της τιμής ανά κυβικό νερού από 0,29€ σε 0,54€ .
Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα υφίστατο η υποχρέωση ελέγχου των αποφάσεων που αφορούν
τις Προγραμματικές Συμβάσεις αμφότερων των συμβαλλομένων από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Για το λόγο ότι είχε παρέλθει αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι την
ολοκλήρωση του ελέγχου και την ικανοποίηση των τροποποιήσεων που ζητούνταν, η Δ.Ε.Υ.Α.
Θέρμης υπέγραψε την σχετική Προγραμματική την 15-06-2020 μετά τη λήψη νέων αποφάσεων
εκατέρωθεν (113/2020 της Δ.Ε.Υ.Α. & 420/2020 της Οικονομικής πλέον Επιτροπής του Δήμου
Προποντίδας λόγω αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας).
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Κατά την τιμολόγηση των κυβικών κατανάλωσης έτους 2020 η Δ.Ε.Υ.Α. εξέδωσε:

1.

το με αριθμό 36 Τ.Π.Υ που αφορά στην τιμολόγηση 62.515m3 *0,54= 33.758,10€ πλέον

Φ.Π.Α

2.

Το με αριθμό 40 Τ.Π.Υ που αφορά στην τιμολόγηση 41.593m3 *0,54= 22.460,22€ πλέον

Φ.Π.Α και

3.

το με αριθμό 41 Τ.Π.Υ που αφορά στην τιμολόγηση 63.052m3 *0,54= 34.048,08 πλέον

Φ.Π.Α
Ο Δήμος Προποντίδας αμφισβητεί την χρέωση που έγινε στο με αριθμό 36 Τ.Π.Υ ήτοι την χρέωση
των 33758m3 με την τιμή των 0,54€/m3 το οποίο αφορά κατανάλωση μέχρι την 15-06-2020
καθώς δεν είχε υπογραφεί ακόμη η προγραμματική σύμβαση γεγονός που αποτυπώνεται και στο
2ο Πρακτικό ( 23-10-2020) της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης όπου οι εκπρόσωποι του
Δήμου Νέας Προποντίδας ισχυρίστηκαν ότι για το διάστημα από 1/1/2020 έως και 15/06/2020 , η
χρέωση θα πρέπει να γίνει με την τιμή 0,29€ ανά κυβικό, λόγω του ότι η σύμβαση υπογράφτηκε
στις 15/06/2020. Οι εκπρόσωποι της ΔΕΥΑ Θέρμης ισχυρίστηκαν ότι παρόλο που η σύμβαση
υπογράφτηκε 15/06/2020, αυτή αφορά και την περίοδο κατανάλωσης από 1/1/2020 και η τιμή
πρέπει να υπολογιστεί με 0,54€ γιατί η τιμή αυτή αφορά την προγραμματική περίοδο από
1/1/2020 και μετά. Επιπλέον δε, υπήρχε συμφωνία για το ύψος της τιμής στο από 9/12/2019
Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από όπου και δόθηκε το έναυσμα για τις
περαιτέρω ενέργειες όπως η λήψη των με αριθμό 278/16-12-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.
Θέρμης και η με αριθμό 769/12-12-2019 του Δήμου Προποντίδας αντίστοιχα όπου και
συμφωνείται το ύψος της τιμής του καταναλωθέντος ύδατος σε 0,54€/μ3.
Εκτός των ανωτέρω ο εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης τόνισε ότι η καθυστέρηση στην
υπογραφή της σύμβασης δεν οφειλόταν σε κωλυσιεργία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης η οποία είχε
εκκινήσει τις διαδικασίες για αναπροσαρμογή της τιμής εμπρόθεσμα αλλά στις ελεγκτικές
διαδικασίες.
Για την διευθέτηση του θέματος ο Δήμος Προποντίδας δέχτηκε να προβεί σε μερική πληρωμή των
ως άνω τιμολογίου, υπολογίζοντας την τιμή κυβικού με την τιμή 0,29€.
Επίσης αποφασίστηκε για την περίοδο του 2ου τετραμήνου 2020 (από 1/5/20 έως 30/8/2020) να
εκδοθούν δύο τιμολόγια. Ένα τιμολόγιο από 1/5/2020 έως 15/6/2020 (ημερομηνία υπογραφής
της προγραμματικής σύμβασης) και ένα δεύτερο τιμολόγιο από 16/6/20 έως 30/8/2020
(ημερομηνία λήξης του 20υ τετραμήνου.
Για το υπόλοιπο ποσό που απομένει ώστε να εξοφληθεί το τιμολόγιο, αποφασίστηκε να
εφαρμοστεί το άρθρο 7 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ της προγραμματικής σύμβασης «Κάθε διαφορά
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της
παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
παρούσης σύμβασης , δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης».
Λόγω των ανωτέρω και καθώς υφίσταται μέχρι σήμερα η απαίτηση προτείνεται η επίλυση του ως
άνω θέματος από τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και η ανάθεση στη Νομική Υπηρεσία
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του Δήμου για την άσκηση αγωγής και εκπροσώπησης της Επιχείρησης προκειμένου στην επίλυση
της διαφοράς.
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε την επίλυση της διαφοράς μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.
Θέρμης και του Δήμου Προποντίδας από τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και την
ανάθεση στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για την άσκηση αγωγής και εκπροσώπησης της
Επιχείρησης ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Ακολούθως κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της
Αν. Γενικής Διευθύντριας, τις υποβληθείσες προσφορές και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Εγκρίνει την επίλυση του θέματος, που ανέκυψε μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και
του Δήμου Προποντίδας και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, από τις
αρμόδιες δικαστικές αρχές.

2. Εγκρίνει την άσκηση ένδικων μέσων (αγωγής) κατά του Δήμου Προποντίδας,
προκειμένου στην επίλυση της ανωτέρω διαφοράς, από την νομική υπηρεσία του Δήμου
Θέρμης.

3. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο, δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης
προκειμένου να επιληφθεί της υποθέσεως, να συντάξει να καταθέσει και να επιδώσει
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο και να παραστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών κατά τη
συζήτηση της αγωγής και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση αυτής.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15, απόφαση 148/08-06-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

