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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                         

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 

 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ   110 
 

                                        Από  το  23ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ    17-09-2019  
 

 

 ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας 

κατά α) της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, β) της 

7/23/2019 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 και ανάθεση εντολής στην δικηγόρο 

Πιστίκη Σμαράγδα για την κατάθεσή της. 

 
 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνεδρίασε 

τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης  Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας 

στα γραφεία της, κατόπιν της υπ’ αριθ. 1406/12-09-2019, έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου 

της, όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.1069/80, με παρόντα τακτικά μέλη τους κ.κ. 

1.  ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ                                   2.   ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

3.  ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗ   ΓΕΩΡΓΙΟ                                 4.   ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.  ΤΣΙΦΟΥΝΤΙΔΗ ΟΔΥΣΣΕΑ                                  6.   ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ     
           

ΑΠΟΝΤΕΣ:   1. ΑΛΕΞΙΑΔΗ – ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ     
    

Παραβρέθηκε ο  Γ. Διευθυντής της  Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ.  Τριανταφυλλίδης  Πολυχρόνης, σύμφωνα με την 

παρ.3 του άρθρου 3 του ν.1069/80 

Επίσης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. Σταμούδης Αθανάσιος ως 

Γραμματέας του Δ.Σ για την τήρηση των πρακτικών.  

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ. Τσελεμπής 

Δημήτριος, εισηγείται στα μέλη του Δ.Σ. την άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου 

Επικρατείας κατά α) της υπ΄ αριθμ. 7001+6877+5125/01-04-2019  απόφασης του  Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, β) της υπ΄ αριθμ. 7/23/2019 απόφασης της 

Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 και την ανάθεση  εντολής για την κατάθεση της αίτησης 

ακύρωσης, στην Δικηγόρο Πιστίκη Σμαράγδα με ΑΜ 41 του Δικηγορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, 

μετά από την ύπαρξη αντιφατικών αποφάσεων σχετικά με την νομιμότητα της σύμβασης ως 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Γ.Δ. και μη θεώρησης των χρηματικών ενταλμάτων. 
 

Ακολούθως το λόγο πήρε ο κ. Τσιφουντίδης Οδυσσέας μέλος του Δ.Σ., ο οποίος διαφώνησε με 

την εισήγηση του Προέδρου και ζήτησε να αναβληθεί το θέμα για να γνωμοδοτήσει και ο 

Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α. για να ληφθεί υπόψη και αυτή στο 

Συμβούλιο Επικρατείας. 

Στη συνέχεια μετά από συζήτηση καλεί τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν επί του θέματος. 
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                                   ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη του: 

 Τον Ν.1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Τον Ο.Ε.Υ. Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας   

 Την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 

 Την αριθμόν 7/23/2019 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 

 Την από 02-09-2019 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου των Δ.Ε.Υ.Α. κ. Πάνο Ζυγούρη 

 Την με αριθμ. πρωτ.: 1358/06-09-2019 αίτηση του Γραμμενούδη Δημητρίου 

Κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Τσιφουντίδη Οδυσσέα    

 

                                                

                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Την άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά α) της υπ΄ 

αριθμ. 7001+6877+5125/01-04-2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, β) της υπ΄ αριθμ. 7/23/2019 απόφασης της Ειδικής 

Επιτροπής του άρθρου 152. 
 

 Αναθέτει στην Δικηγόρο Πιστίκη Σμαράγδα με ΑΜ 41 του Δικηγορικού Συλλόγου 

Ορεστιάδας, την εντολή για την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης, παράσταση σε αυτήν, 

κατάθεση υπομνήματος και σχετικών δικαιολογητικών και γενικά να διενεργεί κάθε νόμιμη 

ενέργεια για αυτήν την εντολή.  

 
 

 

 
 

   Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε & αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω: 

             Ακριβές  αντίγραφο                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ο.                            ΤΑ ΜΕΛΗ   

 

 

                ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                             
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