
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/02-03-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 46/2021 Θέμα:  «Ορισμός  δικηγόρου  προκειμένου  στην  παροχή 
γνωμοδότησης επί της 559/10-02-2021 ενστάσεως».

Στη  Θέρμη,  σήμερα  2  Μαρτίου  2021  ημέρα  Τρίτη  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), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και  Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 

758/24-02-2021  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που  αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο 

χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις 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 

εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Ιωσηφίδης Ιωάννης

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Γαντάς Σπυρίδων

3. Λιόλιος Αντώνιος 3 Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4. Δημήτριου Δημήτριος
5. Καρκαλή Μαρία
6. Παπαδάκη Αθηνά

7. Νταλακούδης Δημήτριος 
( αναπληρωματικό μέλος)

8. Χατζηδημητρίου Φανή

9. Καπουσούζη Καραγιάννη 
Μαριάνθη

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 18ο  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 …» 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 είπε στα μέλη ότι την 10η Φεβρουαρίου 2020 κοινοποιήθηκε 

στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης η με αριθμό 559/10-02-2020 ένσταση της εταιρείας « ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  Δ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  Α.Ε.»  η  οποία  είναι  η  ανάδοχος  εταιρεία  του  έργου:  « 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ). Η ένσταση 

αφορά  στην  διαφωνία  της  εταιρείας  ως  προς  την  πληρωμή  του  3ης εντολής  πληρωμής  -1η 

ΑΔΑ: ΩΥ5ΜΟΛΖΛ-ΡΤΨ



πιστοποίηση  εργασιών  για  τους  λόγους  που  εκτίθενται  αναλυτικά  σε  αυτήν  και  η  οποία  στο 

καταληκτικό της μέρος αναφέρει ότι  « Μαζί με την πληρωμή του εν λόγω Λογαριασμού να μας 

καταβληθεί και το ανωτέρω μη νομίμως περικοπτόμενο ποσό των 92.456€ και σε κάθε περίπτωση  

να θεωρηθεί ότι η τοκοφορία του εν λόγω ποσού εκκινεί από την συμπλήρωση της …..».

Για το λόγο ότι αφενός η Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να προσκομίσει τις δικές της απόψεις οι οποίες θα 

πρέπει  να  είναι  επαρκώς  αιτιολογημένες  και  νομικά  τεκμηριωμένες  στο  πλαίσιο  των δημοσίων 

συμβάσεων αφετέρου το αντικείμενο της ενστάσεως απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία 

πάνω στη νομοθεσία των δημοσίων έργων κρίνεται αναγκαία η παροχή νομικής υποστήριξης με 

γνωμοδοτικό σημείωμα σχετικά με τα ανωτέρω.

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

και του ν. 4193/2013. 

Το ενδεικτικό κόστος των εργασιών αποτιμάται σε 1.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

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 να γνωμοδοτήσει επί της 

559/10-02-2020  ενστάσεως  της  εταιρείας  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  Δ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  Α.Ε.»  η  οποία  είναι  η  ανάδοχος  εταιρεία  του  έργου:  «  ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) έναντι αμοιβής 

1.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

2. Ψηφίζεται πίστωση ποσού 1.000,00€ από τον Κ.Α. 64-01-01-0000 και του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. ποσού 240,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 προϋπολογισμού έτους 2021.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4, απόφαση 46/02-03-2021

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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