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1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.4 του νόμου 1069/80 (ΦΕΚ - 191 Α') : Περί κινήτρων δια την 

ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, «4. Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου 

ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου …, β) δύναται  εν προφανεί  κινδύνω εκ της  

αναβολής και άνευ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου …, να διορίζη πληρεξουσίους και  

να προβαίνη εις πάσαν δικαστικήν ή εξώδικον πράξιν προστατευτικήν των συμφερόντων της  

επιχειρήσεως,  των  πράξεων  τούτων  υποβαλλομένων  αμέσως  εις  το  Συμβούλιον  προς  

έγκρισιν…».

2. Το  γεγονός  ότι  την  04η/08/2016  λήγει  η  προθεσμία  για  την  εμπρόθεσμη  άσκηση  της 

προσφυγής.

3. Την με αριθμό 1388/2016 απόφαση του Δημάρχου Προποντίδας που αφορά στη βεβαίωση 

ποσού εις βάρος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την πληρωμή ποσοστού 27% δανείων του Συνδέσμου 

ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

4. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  227  του  ν.  3852/2010  στο  οποίο  αναφέρεται  ότι  :  «1.α. 

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή  

μονομελών  οργάνων  των  δήμων,  των  περιφερειών,  των  νομικών   προσώπων  δημοσίου  

δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε  

(15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την  

κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτή».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. .4257/2014,ΦΕΚ Α 93/14.4.2014,στο οποίο ορίζεται ότι: 

«Οι αποφάσεις των μονομελών οργάνων των Δήμων, των Ιδρυμάτων, των Συνδέσμων και  

των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών που εκδίδονται βάσει του ν. 3584/2007,  

καθώς  και  των  περιφερειών  και  των  Ιδρυμάτων  αυτών  που  εκδίδονται  βάσει  του  ν.  

3528/2007,  υπόκεινται  στην  ειδική  διοικητική  προσφυγή  του  άρθρου  227  του  ν.  

3852/2010».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 238  του ν. 3852/2010 στο οποίο ορίζεται  ότι: «

Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

Έχοντας υπόψη:
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Μέχρι  την  έναρξη  λειτουργίας  της  Αυτοτελούς  Υπηρεσίας  Εποπτείας  Ο.Τ.Α.  ο  έλεγχος  

νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από  

τον Γενικό Γραμματέα της οικείας ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του  

άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, ..».

7. Τις διατάξεις του ν. 4194/2013(ΦΕΚ 208/27.09.2013 τεύχος Α’): Κώδικας Δικηγόρων

8. Την εισήγηση της Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

9. Το γεγονός ότι ο χειρισμός της υποθέσεως έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία

10. Τη βεβαίωση πίστωσης του οικονομικού τμήματος.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την κάταθεση ενώπιων  του  Γ. Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  - 

Θράκης  προσφυγής  κατά  της  με  αριθμό  1388/2016  απόφασης  του   Δημάρχου   Ν. 

Προποντίδας Χαλκιδικής.

2. Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο, για την σύνταξη και κατάθεση της  προσφυγής κατά της με 

αριθμό 1388/2016 απόφασης του  Δημάρχου  Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής, ενώπιον  του  Γ. 

Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  - Θράκης, για λογαριασμό της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Ματέλλα Χρήστο(Α.Μ. 4827).

3. Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Ματέλλα Χρήστου(Α.Μ. 4827), ορίζεται στο ποσό 

των 240,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

4. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 και στους  Κ.Α. 64-01-01-0000 & 54-02-

02-0623 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση η οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής 

δαπάνης. 

5. Η παρούσα υπόκεινται σε έγκριση του Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.

                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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