
   

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ 11
ΗΣ

/26-09-2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ. ∆.Ε.Υ.Α.∆. 
 

Στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. ∆ιδ/χου στη ∆ιοικητηρίου 26, ∆ιδυµότειχο  σήµερα την 26η του µηνός 

Σεπτεµβρίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:30΄ συνήλθε το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου σε τακτική 

συνεδρίαση,  µετά την αριθ. 11/20-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, όπως ορίζει το άρθρο 4 

του Ν.1069/80.   

        Στο συµβούλιο ήταν :  

                              Παρόντες                                                                             Απόντες 

1. Πατσουρίδης Παρασκευάς, Πρόεδρος ∆.Σ         1. Θεοδοσίου Στυλιανή, µέλος ∆.Σ 

2. Εµµανουηλίδης ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ              2. ∆ηµοσχάκη Βασιλική, µέλος ∆.Σ 

3. Πασχαλίδης Χρήστος, µέλος ∆.Σ                                    3.Λεοντάκης Χριστόδουλος, µέλος ∆.Σ  

4. Τσιγκουρλάς Βασίλειος, µέλος ∆.Σ 
  

- Παρών ήταν και ο ασκών καθήκοντα Γεν. ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ∆ Γουρίδης Παναγιώτης  
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ 

12
ο
 Θέµα:[Α∆Σ 91/2018] 

Επί της υπ΄ αριθµ. 35/367/25/2018 απόφασης Πρωτοδικείου Ορεστιάδας (υπόθεση Ζ.Α.).  

  

 Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της ∆ΕΥΑ∆ εισηγούµενος το παραπάνω θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 όπως ισχύει σήµερα, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της ∆ΕΥΑ, αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στο νόµο, και ειδικότερα µεριµνά για τις υποθέσεις και τα συµφέροντα της επιχείρησης, 

αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων και ενδίκων µέσων, για την παραίτηση από αυτά, καθώς 

και για συµβιβασµούς δικαστικούς ή εξώδικους. 

 

Για  το συγκριµένο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

 

Η κυρία Ζ.Α.Α. είχε επιδώσει αρµοδίως στη ∆ΕΥΑ∆, το από 4-3-2015 κατασχετήριο εις χείρας τρίτων 

κατά του κ. Χ.Χ.Α. (ΑΠ ∆ΕΥΑ∆ 116/5-3-2015) και µέχρι του ποσού των 6.291,80 €. 

 

Στις 19-5-2015 η κα Ζ.Α.Α., κατέθεσε αγωγή αποζηµίωσης κατά της ∆ΕΥΑ∆,  λόγω παράλειψης 

υποβολής αρνητικής ή θετικής δήλωσης περί ύπαρξης απαιτήσεων µέχρι του ποσού των 6.291,80 € 

νοµιµότοκα από την επίδοση της αγωγής, η οποία επιδόθηκε στην∆ΕΥΑ∆ στις 26-5-2015 (ΑΠ 343/2015) 

 

Στις 3-5-2017 το Ειρηνοδικείο ∆ιδυµοτείχου εξέδωσε την 42/2017 απόφασή του, (η οποία 

κοινοποιήθηκε στις 15-5-2017 στη ∆ΕΥΑ∆), µε την οποία υποχρέωνε τη ∆ΕΥΑ∆ να καταβάλει το ποσό των 

5.791,80 € νοµιµότοκα από την επίδοση της αγωγής, πλέον δικαστικών εξόδων τα οποία όρισε στο ποσό των 

280,00 €,  στην κα Ζ.Α.Α. 

 

Στις 14-6-2017 ∆ΕΥΑ∆ κατέθεσε έφεση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας κατά της 

42/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου ∆ιδυµοτείχου 

 

Στις 23-7-2018 το Μονοµελές Πρωτοδικείο Ορεστιάδας εξέδωσε την 35/367/2018 απόφασή του (η 

οποία κοινοποιήθηκε στη ∆ΕΥΑ∆ στις 17-9-2018 (ΑΠ 1567/2018), µε την οποία υποχρέωνε τη ∆ΕΥΑ∆ να 

καταβάλλει το ποσό των 5.791,80 € νοµιµότοκα από την επίδοση της αγωγής, πλέον δικαστικών εξόδων τα 

οποία όρισε στο ποσό των 250,00 €,  στην κα Ζ.Α.Α. 
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Όπως φαίνεται από το ανωτέρω ιστορικό και ιδιαίτερα από το γεγονός ότι το δευτεροβάθµιο δικαστήριο 

που εκδίκασε την έφεση, επικύρωσε το σκεπτικό του πρωτοβάθµιου και επιδίκασε στη ∆ΕΥΑ∆ το ίδιο 

ακριβώς ποσό µε αυτό, και λαµβάνοντας υπόψη ότι το επόµενο ένδικο µέσο είναι η αίτηση αναίρεσης στον 

Άρειο Πάγο, µέσο που συνεπάγεται ιδιαίτερα αυξηµένα έξοδα ακόµη κι αν η ∆ΕΥΑ∆ δικαιωθεί εν µέρει, 

ενώ στην περίπτωση που δεν δικαιωθεί τα έξοδα (συνυπολογιζόµενων και των τόκων), θα καταστούν 

δυσανάλογα της σηµερινής οφειλής, προτείνω την παραίτηση της ∆ΕΥΑ∆ από περαιτέρω ένδικα µέσα, την 

εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. 35/367/25/2018 απόφασης Πρωτοδικείου Ορεστιάδας εκ µέρους της ∆ΕΥΑ∆ και 

την παρακράτηση των επιδικασµένων ποσών από µελλοντικές απαιτήσεις του κ. Χ.Χ.Α. από τη ∆ΕΥΑ∆. 
   

    Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έπειτα από συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου  
 

 

 Αποφασίζει Οµόφωνα  

 

Α. Την παραίτηση της ∆ΕΥΑ∆ από περαιτέρω ένδικα µέσα επί της υπ΄ αριθµ. 35/367/25/2018 απόφασης 

Πρωτοδικείου Ορεστιάδας 

Β. Την καταβολή του ποσού που επιδικάστηκε µε τις αποφάσεις που αναφέρθηκαν στην εισήγηση του κ. 

Προέδρου,  στην κα Ζ.Α.Α., ποσό που θα βαρύνει τους ΚΑ 64-98-05-03 και 64-98-02-000 του σκέλους των 

εξόδων του προϋπολογισµού της ∆ΕΥΑ∆ τρέχοντος οικονοµικού έτους. 

Γ. Την παρακράτηση του ανωτέρω ποσού από µελλοντικές απαιτήσεις του κ. Χ.Χ.Α. από τη ∆ΕΥΑ∆.  

∆. Σε περίπτωση που σε εύλογο χρονικό διάστηµα δεν καταστεί δυνατή η παρακράτηση του ανωτέρω ποσού 

από απαιτήσεις του κ. Χ.Χ.Α. από τη ∆ΕΥΑ∆, επιφυλάσσεται για τη λήψη νέας απόφασης ώστε να 

διαφυλαχθούν τα συµφέροντα της επιχείρησης. 

Ε. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο και τον κ. Αντιπρόεδρο για τον καθορισµό του τρόπου παρακράτησης του 

ποσού της περ. (γ), καθώς και για κάθε περαιτέρω ενέργεια στα πλαίσια της παρούσας απόφασης. 

 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 91/2018. 
 

Ο Πρόεδρος                      Ο Γραµµατέας                      Τα Μέλη 

( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν      υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

∆ιδυµότειχο 27-09-2018 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ∆ 

 

 

Πατσουρίδης Παρασκευάς 

ΑΔΑ: ΡΧ84ΟΕΦΣ-84Ω
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