
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  18/03-08-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 198/2021 Θέμα: Ανάθεση γνωμοδοτικών εργασιών στο πλαίσιο των 

ζητημάτων  –  διαφορών  που  ανακύπτουν  κατά  την 

εκτέλεση  της  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  19569/9-6-2020 

σύμβασης κατασκευής έργου ποσού 4.669.716,08 ευρώ 

(με  ΦΠΑ 0%) για  την  εκτέλεση  του  έργου  “ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  ΔΗΜΟΥ 

ΘΕΡΜΗΣ  (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ)  ”,  προϋπολογισμού  € 

8.500.046,27 (με ΦΠΑ 0%), με αριθμό μελέτης 11/2018 

(κωδικός ΟΠΣ: 5028208)

Στη Θέρμη, σήμερα 03 Αυγούστου 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. 3481/23-07-2021 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 

οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Γαντάς Σπυρίδων (προσήλθε κατά τη συζήτηση 

του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης) 

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Κουσούλης Γεώργιος

3. Ιωσηφίδης Ιωάννης 3. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4. Δημήτριου Δημήτριος
5. Καρκαλή Μαρία
6. Παπαδάκη Αθηνά
7. Χατζηδημητρίου Φανή
8. Λιόλιος Αντώνιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Καραμβαλάση 
Γεωργία αναπληρωτής γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 6ο 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  
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κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση…» Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. η) παρ. 

2 του άρθρου 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».…» 

Ακολούθως, είπε στα μέλη ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19569/9-6-2020 σύμβαση, που υπεγράφη 

μεταξύ 1) της ΔΕΥΑ Θέρμης, υπό την ιδιότητα του «Κυρίου του Έργου», 2) του Δήμου Θέρμης 

υπό την ιδιότητα του «Φορέα Κατασκευής του Έργου» και  3) της αναδόχου εταιρίας με την 

επωνυμία  “ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  Δ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, 

ανατέθηκε στην τελευταία η  εκτέλεση του έργου “ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) ”, ποσού 4.669.716,08 ευρώ (με ΦΠΑ 0%),.

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας σύμβασης και λόγω των ζητημάτων που έχουν ανακύψει (βλ. 

ενδεικτικά  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  3241/8-7-2021  δήλωση  διακοπής  εργασιών  λόγω  θραύσης 

αγωγού της “ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, 

την 559/10-02-2020 ένσταση της εταιρείας που αφορά στην διαφωνία της εταιρείας ως προς την 

πληρωμή του 3ης εντολής πληρωμής -1η πιστοποίηση εργασιών, την από 18-06-2021 ένσταση 

που αφορά σε αίτημα αποζημίωσης θετικών ζημιών κ.λ.π.  )  και  τυχόν άλλων διαφορών που 

πιθανώς ανακύψουν, κατά την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης  κρίνεται αναγκαία η  παροχή 

γνωμοδοτικών  εργασιών,  είτε  με  την  μορφή  γραπτών  γνωμοδοτικών  σημειωμάτων,  είτε 

προφορικών απαντήσεων σε οποιοδήποτε νομικής φύσεως ζήτημα έχει ανακύψει ή πρόκειται να 

ανακύψει κατά την εκτέλεση του επίμαχου έργου “ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) ” και μέχρι την λήξη του συμβατικού χρόνου της 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 19569/9-6-2020 σύμβασης (30 μήνες από την υπογραφή της, δηλ. από 30-6-

2020).

Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι,  αφενός  στη  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  δεν  απασχολείται  νομικός,  αφετέρου  τη 

σοβαρότητα της υποθέσεως και το γεγονός ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της 

επιχείρησης  (877/2021  292/2021  &  849/2021  αιτήματα  αποζημίωσης  εργασιών  και  θετικών 

ζημιών  κ.α.)  και  προκειμένου  στη  διαφύλαξη  των  συμφερόντων  της  επιχείρησης  κρίνεται 

αναγκαία  η  ανάθεση  σε  εξωτερικό  δικηγορικό  γραφείο,  το  οποίο  θα  επιληφθεί  των νομικών 

ζητημάτων της ανωτέρω υποθέσεως, και θα διαθέτει γνώση και εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα. 

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

και του ν. 4193/2013. 

Σύμφωνα με 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. 

Στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 58 του Ν. 4194/13 ορίζονται τα εξής : 

«1. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον 

αντιπρόσωπό του. 

2. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει  είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες 

πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες. 
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3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει  έγγραφη συμφωνία,  η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται,  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου  

της δίκης και,  σε περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται  σε χρήμα και  δεν  

ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του  

Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε η ανάθεση να γίνει στο δικηγορικό γραφείο του κ. Ιωάννη 

Μακρή (ΑΜ 5295)  και  είπε  ότι  ο  κ.  Μακρής  Ιωάννης  είναι  δικηγόρος  παρ’  Αρείω  Πάγω και 

διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διαθέτει 

αποδεδειγμένα ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα, είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, 

διορισμένος  στον  Άρειο  Πάγο  και  διδάκτωρ  Δημοσίου  Δικαίου  και  Πολιτικών  Επιστημών  της 

Νομικής  Σχολής  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης,  εξειδικευμένος  σε  θέματα 

διοικητικού δικαίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Ασχολείται με την συμβουλευτική 

όσο  και  την  δικαστηριακή  δικηγορία.  Ειδικότερα,  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. 

Το ενδεικτικό κόστος των εργασιών αποτιμάται σε 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και θα αφορά μέχρι 

την λήξη του συμβατικού χρόνου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19569/9-6-2020 σύμβασης (30 μήνες από 

την υπογραφή της, δηλ. από 30-6-2020),

Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το τακτικό μέλος κ. Λιόλιος Αντώνιος σημείωσε πως για τη διαχείριση της ανωτέρω υποθέσεως 

απαιτείται εκτός της συνδρομής του δικηγόρου αναγκαία κρίνεται και  η συνδρομή Μηχανικού 

Οικονομίας.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη του  τις  σχετικές 

εισηγήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

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

047373041 και έδρα Μητροπόλεως 97- 54622 Θεσσαλονίκη, την παροχή γνωμοδοτικών 

εργασιών,  είτε  με  την  μορφή γραπτών γνωμοδοτικών  σημειωμάτων,  είτε  προφορικών 

απαντήσεων  σε  οποιοδήποτε  νομικής  φύσεως  ζήτημα  έχει  ανακύψει  ή  πρόκειται  να 

ανακύψει  κατά  την  εκτέλεση  του  επίμαχου  έργου  “ΥΔΡΕΥΣΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) ”  και  μέχρι  την λήξη του 

συμβατικού χρόνου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19569/9-6-2020 σύμβασης (30 μήνες από την 

υπογραφή της, δηλ. από 30-6-2020) έναντι αμοιβής 20.000,00€ πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α.. 
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2. Ψηφίζεται πίστωση ποσού 10.000,00€ από τον Κ.Α. 64-01-01-0000 και του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. ποσού 2.400,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 προϋπολογισμού έτους 2021. Στον 

προϋπολογισμό έτους 2022 θα υπάρξει αντίστοιχη πίστωση για το υπόλοιπο του ποσού.

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης. 

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 18, απόφαση 198/03-08-2021
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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