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                                                     ΠΡΟΣ: Πρόεδρο του  
                                                                                   Δημοτικού Συμβουλίου 

                                                                                                    κο Γ. Μουλά

ΘΕΜΑ :  Λήψη  απόφασης  για  την  ανάθεση  γνωμοδότησης  σε  εξειδικευμένο
δικηγορικό γραφείο για τη διερεύνηση ενδεχομένου λύσεως και εκκαθαρίσεως
της ΔΕΥΑΜΒ.

Επειδή το νομικό καθεστώς της ΔΕΥΑΜΒ προβλέπεται στις διατάξεις  των

νόμων:  Ν.890/1979 (ιδρυτικός  νόμος),  Ν.1069/1980,  ΦΕΚ 1265/16.06.2011,  ΦΕΚ

1539/21.06.2013,  και N. 4483/2017.

Επειδή στις  16.04.2018  επιδόθηκε  στη  ΔΕΥΑΜΒ  το  υπ’  αρ.  55/2015  α΄

απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αρ. 510/2011 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου

Λάρισας  (  Διαδικασία  Δημοσίων έργων)  μετά  της  από 12.04.2018 επιταγής  προς

εκτέλεση.   

Επειδή η ΕΡΓΗΛ επέδωσε το από 20.04.2018 κατασχετήριο έγγραφο εις

χείρας  τρίτου  με  το  οποίο  επέβαλε  κατάσχεση  εις  βάρος  της  ΔΕΥΑΜΒ  στους

τραπεζικούς της λογαριασμούς. και επιτάσσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β να της καταβληθεί

το συνολικό ποσό των 9.209,772,94 € και αυτό με το νόμιμο τόκο.

Επειδή δυνάμει  της  υπ'αρ.  473/26.11.2015  τελεσίδικης  απόφαση  ςτου

Μονομελούς Εφετείου Λάρισας,  έγινε δεκτή αγωγή των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΜΒ

και  υποχρεώνεται  η  ΔΕΥΑΜΒ  να  αποδέχεται  τις  προσηκόντως  προσφερόμενες

υπηρεσίες  τους με την  καταβολή σε αυτούς των αποδοχών τους όπως αυτές είχαν

διαμορφωθεί  την 31.10.2012,  με  αποτέλεσμα  να  υφίσταται  τελεσίδικη  αξίωση εις

βάρος  της  ΔΕΥΑΜΒ περί  τα  5.000.000€,  η  οποία  εκκρεμεί  ενώπιον  του  Αρείου

Πάγου.



Επειδή  οι  υπάλληλοι  προβαίνουν  στην  έκδοση  διαταγών  πληρωμής

επιδίδοντας επιταγές  προς  εκτέλεση εις  βάρος των χρηματικών αποθεματικών της

ΔΕΥΑΜΒ.

Επειδή στα άρθρο 11 και  15 του Ν.  4483/2017 προβλέπεται  η  διαδικασία

λύσης και εκκαθάρισης ΔΕΥΑ.

Επειδή όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί της ΔΕΥΑΜΒ είναι δεσμευμένοι και

δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο δημόσιος σκοπός της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης

και αποχέτευσης με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον και η

δημόσια υγεία.

Επειδή η άδικη συσσώρευση όλων των αξιώσεων εναντίον της ΔΕΥΑΜΒ που

ανέρχονται περί τα 15.000.000€ την ώρα που τα αποθεματικά της είναι της τάξης των

3.000.000€,  έχει ως αποτέλεσμα  να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και με αυτόν τον

τρόπο  θα  τεθεί  σε  κίνδυνο  η  δυνατότητα  λειτουργίας  της  με  συνεπακόλουθο  τη

διακινδύνευση της  ομαλής ύδρευσης και  αποχέτευσης της  περιοχής του Μείζονος

Βόλου και την διακινδύνευση της δημόσιας υγείας. 

Προτείνεται η  λήψη  απόφασης  για  την  ανάθεση  γνωμοδότησης  σε

εξειδικευμένο  δικηγορικό  γραφείο  για  τη  διερεύνηση  ενδεχομένου  λύσεως  και

εκκαθαρίσεως  της  ΔΕΥΑΜΒ,  καθώς  και  των  προϋποθέσεων,  δυνατοτήτων  και

αποτελεσμάτων αυτής της διαδικασίας.
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