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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

 

Από το πρακτικό της αριθμό 11/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 28/07/2014   Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ημερομηνία: 23/07/2014 
 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τέσσερα (4) 

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 

2) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος  
3) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος 
4) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

5) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
6) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος  
7) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

 
ΘΕΜΑ 10Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 122_2014 
 

Κατάθεση αγωγής αδικοπραξίας κατά των Τσιτουρίδη, Αλατά, Βολιώτη για σύνταξη 

ψευδούς πραγματογνωμοσύνης, βάσει του άρθρου 914 ΚΠολΔ. 

Ο Α. Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΚΑΤΟ  θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος και η ενημέρωση για το παραπάνω 
θέμα έγινε από τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κιλκίς κ. Ηλία Αβραμίδη, ο οποίος είπε τα εξής: 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς με την υπ’ αριθμ. 10/17-3-2003 
απόφαση το Δ.Σ. αποφάσισε την διενέργεια δημοπρασίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιβάλλον για το έργο «Αυτόματη λειτουργία συστήματος άντλησης 

μεταφοράς και διανομής νερού οικισμών του Δήμου Κιλκίς» και η δημοπρασία διενεργήθηκε 
στις 21-05-2003 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς όπου οι διαγωνιζόμενοι κατέθεσαν τους 

φακέλους προσφορών και ο έλεγχος δικαιολογητικών έγινε από την επιτροπή διεξαγωγής του 
διαγωνισμού που αποτελούνταν από τον Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς Ηλία Αβραμίδη, τον 
Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας, Ιωάννη Παραγιό και τον υπεύθυνο συνεργείων της 

επιχείρησης Καπασακαλίδη Παναγιώτη. 
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Έπειτα από σειρά ενστάσεων, αφού μειοδότης του διαγωνισμού αναδείχτηκε η εταιρία ΟΘΡΥΣ 
Α.Τ.Ε. και κατόπιν μηνύσεως του Τσιτουρίδη Παύλου, οι Αλατάς Στέργιος και Βολιώτης 

Αναστάσιος βεβαίωσαν σε ψευδή έκθεση πραγματογνωμοσύνης ότι η ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε. δεν 
πραγματοποίησε εργασίες που έπρεπε να κατασκευάσει και ότι θα πρέπει να γίνουν νέες 

εγκαταστάσεις με νέο εξοπλισμό που θα είναι συμβατός με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
δημοπρασίας και την μελέτη εφαρμογής. 

Οι παραπάνω δικαστικοί πραγματογνώμονες σε γνώση τους συνέταξαν ψευδή 

πραγματογνωμοσύνη, αφού  εκτελεσμένες εργασίες που αποτελούσαν μέρος του έργου 
δηλώθηκαν ως μη υφιστάμενες κατά την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Η Συνέπεια των 
παραπάνω θα ήταν να υποστεί το Ελληνικό Δημόσιο ζημία ύψους 132.720,21 €. 

Με την ψευδή αυτή έκθεση πραγματογνωμοσύνης τέθηκε εν αμφιβόλω η επάρκεια του κ. 

Ιωάννη Παραγιού ως προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, καθόσον 
συμπεραίνεται ότι ζημίωσε τον εργοδότη της επιχείρησης. 

Λόγω των προαναφερθέντων και λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη ο Προϊστάμενος 

Τεχνικής Υπηρεσίας, Ιωάννης Παραγιός, του παρέχεται το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή 
αδικοπραξίας κατά των Αλατά Στέργιου και Βολιώτη Αναστασίου ως δικαστικών 
πραγματογνωμόνων και του Παύλου Τσιτουρίδη ως μηνυτή. 

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Α. Προέδρου, έπειτα 
από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-95),  

 
Αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα 

 
 Να ασκηθεί αγωγή αδικοπραξίας από τον Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας, Ιωάννη 

Παραγιό κατά των Αλατά Στέργιου, Βολιώτη Αναστασίου και Παύλου Τσιτουρίδη (ως 

ηθικού αυτουργού) για σύνταξη ψευδούς πραγματογνωμοσύνης, βάσει του άρθρου 914 
ΚΠολΔ ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.  

 

 Ανατίθεται στο δικηγόρο Παρασκευά Κουτουρούσιο με Α.Μ.: 778 , Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, 

στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να συντάξει και να καταθέσει τη 
σχετική αγωγή για λογαριασμό του Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, Ιωάννη Παραγιού, 

ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.  
 
 Ο καθορισμός της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα γίνει με βάση τις ελάχιστες νόμιμες 

δικηγορικές αμοιβές, όπως προσδιορίζονται από τον ισχύοντα κώδικα δικηγόρων (νόμος 
4194/2013 ΦΕΚ 208/27-09-2013). 

 Επιπροσθέτως θα καταβληθούν στον ανωτέρω πληρεξούσιο δικηγόρο και τα έξοδα τριών 
επιδόσεων της ανωτέρω αγωγής στους εναγομένους, ύψους 240,00 €. 
 

 Συγκεκριμένα, η δαπάνη είναι: 
 
Α) Παρασκευάς Κουτουρούσιος 

Ονοματεπώνυμο Ποσό Φ.Π.Α. 

1. ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 168.69 26,91 

 
 Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 408.69 € και ΦΠΑ 26,91€ και περιλαμβάνονται όλες οι 

κρατήσεις, εισφορές και τέλη. 

 
 Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό εξόδων της ΔΕΥΑ Κιλκίς έτους 2014 με αριθμό ΚΑΕ 

61.01 «αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών» όπου έχει προβλεφθεί η σχετική 
δαπάνη. 
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 Το Δ.Σ. ψηφίζει την σχετική δαπάνη. 

 
 Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας. 

 
 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 122/2014. 

 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

 

Ο Α. Πρόεδρος του Δ.Σ 
της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 
 

Δημήτριος Β. Τσαντάκης 
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 

 


