
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  17/14-07-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 176/2021 Θέμα: Ορισμός  Δικηγόρου  για  παροχή  γνωμοδότησης  για 

δικαστικό  χειρισμό  από  δυσλειτουργίες  στο  έργο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ  ΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

(  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΜΕ  ΤΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ».

Στη Θέρμη, σήμερα 14 Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 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. 3272/09-07-2021 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 

επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Κουσούλης Γεώργιος

3. Λιόλιος Αντώνιος 3. Γαντάς Σπυρίδων
4. Δημήτριου Δημήτριος 4. Ιωσηφίδης Ιωάννης
5. Καρκαλή Μαρία
6. Παπαδάκη Αθηνά
7. Χατζηδημητρίου Φανή

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 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη 

ότι,  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  …» 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  η Αν.  Γενική Διευθύντρια  έθεσε  υπόψη των μελών την  εισήγηση  της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στην οποία αναφέρεται ότι: « Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Την  συναφθείσα  προγραμματική  σύμβαση  μεταξύ  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  –κύριος  του  
Έργου- και της ΑΝΕΘ –φορέας υλοποίησης του έργου -, για την υλοποίηση του έργου  
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‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ  
ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ  
( ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ )’

2. Το με από 09-04-20 Πρωτόκολλο Διοικητικής παραλαβής του εν θέματι έργου, 
3. Την  υπ.  αρ.  108/21  Α.Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  περί  αποδοχής  της  τεχνικής  έκθεσης  

διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών για το έργο, 
4. Το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου,  

και δεδομένων των συνθηκών δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, 
5. Τη  σχετική  αλληλογραφία  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  ….  –καθώς  και  των  επανειλημμένων 

τηλεφωνικών επικοινωνιών-,  σε ότι  αφορά τις  επαναλαμβανόμενες  δυσλειτουργίες  του  
έργου, που έως σήμερα δεν έχουν επιλυθεί ….. 

6. Το γεγονός ότι μπορεί να ανακύψουν ζητήματα ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, τόσο των  
υπηρεσιακών όσο των αιρετών στελεχών, από μη επίλυσή τους ….., αφού πρόκειται για  
ένα δίκτυο το οποίο λειτουργεί σε μεγάλο ποσοστό, με σοβαρά προβλήματα που άπτονται  
της δημόσιας υγείας

7. Την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) ορίζεται ότι ο δικηγόρος  
δικαιούται  να  λάβει  αμοιβή  από  τον  εντολέα  του  για  κάθε  εργασία  του,  δικαστική  ή  
εξώδικη, καθώς και για κάθε δαπάνη δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεση  
της εντολής που του ανατέθηκε ….

8. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η νομική στήριξη για την επίλυση των περιγραφόμενων 
προβλημάτων,  με  τη  διαβίβαση  πλήρους  φακέλου  του έργου  και  ειδικότερα  τόσο  της  
προγραμματικής  σύμβασης  με  …,  όσο  και  της  εκτέλεσης  του  έργου  μεταξύ  ….  και  
εργολάβου  και  τη  σύνταξη  σχετικού  γνωμοδοτικού  σημειώματος  στο  οποίο  θα  
προτείνονται δικαστικές και εξώδικες λύσεις: α) για την επίλυση των προβλημάτων από  
την δυσλειτουργία του έργου και β) για την προάσπιση των συμφερόντων της ΔΕΥΑΘ και  
την  προστασία  των  στελεχών  της  από  τυχόν  δικαστικές  εμπλοκές  με  κατοίκους  των  
περιοχών που υφίστανται τις συνέπειες της δυσλειτουργίας του εν λόγω έργου…..». 

Προτείνεται η ανάθεση της εν λόγω υπόθεσης στον δικηγόρο κ. Ιωάννη Μακρή του Σταύρου, 

δικηγόρου  παρ’  Αρείω  Πάγω  και  διδάκτωρ  Δημοσίου  Δικαίου  και  Πολιτικών  Επιστημών  της 

Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

Ακολούθως ενημέρωσε τα μέλη ότι,  ο δικηγόρος κ.  Μακρής Ιωάννης διαθέτει  αποδεδειγμένα 

ιδιαίτερη  γνώση  και  εμπειρία  σε  αντίστοιχα  θέματα,  όπως  αναφέρεται  εκτενέστερα  και  στην 

ανωτέρω εισήγηση και ειδικότερα:

α.  είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 1997, διορισμένος στον Άρειο Πάγο από το 2005 και 

διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου και  Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2008,  εξειδικευμένος  σε  θέματα διοικητικού δικαίου και 

νομικών  προσώπων  δημοσίου  δικαίου.  Διατηρεί  γραφείο  στην  Θεσσαλονίκη  με  πολλούς 

συνεργάτες  και  ασχολείται  με  την  συμβουλευτική  όσο  και  την  δικαστηριακή  δικηγορία. 

Ειδικότερα,  ο  κ.  Ιωάννης  Μακρής  είναι  Νομικός  Σύμβουλος  Δήμων,  Ν.Π.Δ.Δ.,  συνεργάτης=- 

δικηγόρος  της  Π.Κ.Μ.  και  της  ΚΕΔΕ .  Το  εύρος  και  ο  κύκλος  εργασιών  της  επαγγελματικής 

ενασχόλησής του τα τελευταία δέκα έτη ανέρχεται περίπου σε 400 παραστάσεις κατά μέσο όρο 

ετησίως,  εκ  των οποίων οι  300 παραστάσεις  ετησίως  ενώπιον  δικαστηρίων κάθε  βαθμού και 

δικαιοδοσίας - μεταξύ αυτών και ανωτάτων - στο αντικείμενο της τοπικής αυτοδιοίκησης για ΟΤΑ 

α΄ και  β΄ βαθμού και  λοιπά ΝΠΔΔ, καθώς και σε άνω των 200 γνωμοδοτήσεων ετησίως σε 

θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και ΝΠΔΔ. 

β.  Ο  συγκεκριμένος  δικηγόρος  έχει  πέραν  αυτών  και  πλούσιο  συγγραφικό  έργο  το  οποίο 

αναφέρεται αναλυτικά στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. 

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιούν ότι ο συγκεκριμένος δικηγόρος είναι ο πλέον κατάλληλος για τον 

χειρισμό  της  ανατιθέμενης  σε  αυτόν  υποθέσεως  και  η  επιστημονική  και  επαγγελματική  του 

κατάρτιση θα διασφαλίσουν την κατά το δυνατό επιτυχή έκβαση του έργου που θα του ανατεθεί, 

η δε συμφωνηθείσα με αυτόν αμοιβή κρίνεται εύλογη και δίκαιη για την συγκεκριμένη υπόθεση, 
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δεδομένων των ιδιαιτέρως δυσχερών νομικών ζητημάτων που περικλείει και που τίθενται προς 

επίλυση, σε συνάρτηση με την απασχόληση που θα απαιτηθεί.

Η  αμοιβή  για  την  ανάθεση  σύνταξης  σχετικού  γνωμοδοτικού  σημειώματος  στο  οποίο  θα 

προτείνονται  δικαστικές  και  εξώδικες  λύσεις  α)  για  την  επίλυση  των  προβλημάτων  από  την 

δυσλειτουργία του έργου και β) για την προάσπιση των συμφερόντων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την 

προστασία των στελεχών της από τυχόν δικαστικές εμπλοκές με κατοίκους των περιοχών που 

υφίστανται τις συνέπειες της δυσλειτουργίας του εν λόγω έργου, με τη μελέτη όλου του φακέλου 

του  έργου  και  ειδικότερα  τόσο  της  προγραμματικής  σύμβασης  με  την  ΑΝΕΘ,  όσο  και  της 

εκτέλεσης του έργου μεταξύ ΑΝΕΘ και εργολάβου, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του φακέλου 

και την απαιτούμενη εργασία, ανέρχεται στο ποσό των 3.000€ πλέον ΦΠΑ. 

Η ανάθεση των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1069/80, του ν. 3852/2010 

και του ν. 4194/2013. 

Ο Πρόεδρος,  έχοντας  υπόψη όλα τα  ανωτέρω,  πρότεινε  η ανάθεση  να γίνει  στο  δικηγορικό 

γραφείο  Ιωάννης  Μακρής  &  Συνεργάτες  (ΑΜ  5295).,  με  Α.Φ.Μ.  047373041  και  έδρα 

Μητροπόλεως 97- 54622 Θεσσαλονίκη, και 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 ομόφωνα

1. Αναθέτει, στο δικηγορικό γραφείο Ιωάννης Μακρής & Συνεργάτες (ΑΜ 5295)., με Α.Φ.Μ. 

047373041  και  έδρα  Μητροπόλεως  97-  54622  Θεσσαλονίκη  τη  σύνταξη  σχετικού 

γνωμοδοτικού σημειώματος αναφορικά με το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ,  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ  ΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ( ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ  

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» στο οποίο θα προτείνονται δικαστικές και εξώδικες λύσεις α) για 

την  επίλυση  των  προβλημάτων  από  την  δυσλειτουργία  του  έργου  και  β)  για  την 

προάσπιση των συμφερόντων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και την προστασία των στελεχών της από 

τυχόν δικαστικές εμπλοκές με κατοίκους των περιοχών που υφίστανται τις συνέπειες της 

δυσλειτουργίας του εν λόγω έργου,  έναντι αμοιβής 3.000,00€ πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α.. 

2. Ψηφίζεται πίστωση ποσού 3.000,00€ από τον Κ.Α. 64-01-01-0000 και του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. ποσού 720,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 προϋπολογισμού έτους 2021

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 17, απόφαση 176/14-07-2021
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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