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Από το με αριθμό 16 πρακτικό
Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100

Σήμερα στις 28 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, στα Γραφεία της ΔΕΥΑ Σύρου

(Θυμάτων  Σπερχειού  16),  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  αυτής,  μετά  την  από

21.08.2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  προέδρου του  κ.  Γεώργιου  Παπαμανώλη,  ο  οποίος  ήταν  και

παρών. 

Παρόντες ήσαν και οι εξής: Ο αναπληρωτής του αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Μάρκος Πρίντεζης

και  τα  μέλη:  1)  Μάρκος  Ρούσσος,   2)  Χαράλαμπος  Δαλέζιος,  3)  Δημήτριος  Μπάιλας,  4)  Ιωάννης

Μπάιλας και 5) Ευάγγελος Στεφάνου.

  

ΘΕΜΑ: Εξέταση  ζητήματος  απομείωσης  βεβαιωμένου  εσόδου  της  εταιρείας

“Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου Ανώνυμος Εταιρεία” μέσω

της Αίτησης Επικύρωσης Συμφωνίας Εξυγίανσής της ενώπιον του Πολυμελούς

Πρωτοδικείου  Σύρου  και  λήψη  απόφασης  περί  της  θέσεως  της  ΔΕΥΑΣ  στο

συναφές ζήτημα.

Παρών κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος ήταν και ο κ. Ισίδωρος Βακόνδιος, δικηγόρος της

ΔΕΥΑΣ, ο οποίος κατέθεσε τις απόψεις του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Παρόντες  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης του  θέματος  ήταν  επίσης  οι  έχοντες  έννομο  συμφέρον  κ.κ.

Αντώνης  Χατζαντώνης  (Πρόεδρος  Εργοστασιακού  Σωματείου  Ναυπηγείων  Σύρου)  και  Μάρκος

Ρηγούτσος (Γ.Γ. Εργοστασιακού Σωματείου Ναυπηγείων Σύρου) κατόπιν πρόσκλησης που εστάλη προς

αυτούς την 23/8/2018, οι  οποίοι  κατέθεσαν τις  απόψεις  τους επί του θέματος κατά τη διάρκεια της

συνεδρίασης.

Δεν παρέστη κανένας εκπρόσωπος της Εταιρείας “Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου

Ανώνυμος Εταιρεία” σύμφωνα με το από 23/8/2018 έγγραφό της (είχε προσκληθεί με το υπ’ αριθ. Πρωτ.

1502/21.8.2018 έγγραφο του προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ) και κανένας εκπρόσωπος της Εταιρείας

ONEX TECHNOLOGIES INC (είχε  προσκληθεί  με το  υπ’ αριθ.  Πρωτ.  1500/21.8.2018 έγγραφο του

προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ).  

Εισηγούμενος το θέμα ο Γεν. Διευθυντής της ΔΕΥΑΣ κ. Γεώργιος Βακόνδιος, ανέφερε στα μέλη

του Δ.Σ. τα εξής:
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‘’Κύριοι,
είμαι σίγουρος πως σύσσωμη η κοινωνία της Σύρου συμμερίζεται την αγωνία των εργαζομένων

του Ναυπηγείου και την ανάγκη τους για εργασία. Το Νεώριο αποτελούσε και θέλουμε να αποτελεί και
στο μέλλον μια βιομηχανική μονάδα η οποία μπορεί να στηρίξει την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη
του νησιού σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Σήμερα  όμως,  βρισκόμαστε  στη  δύσκολη  θέση όπου καλείται  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της
Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να πάρει απόφαση για την παραγραφή ενός υπερβολικά μεγάλου ποσοστού του χρέους του
προς αυτή, με πρόταση που έρχεται από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.

Προσωπικά, τάσσομαι υπέρ της λειτουργίας του Ναυπηγείου, αρκεί αυτή να γίνει με σωστό και
δόκιμο τρόπο που να εγγυάται το μέλλον και την βιωσιμότητα της νέας επιχείρησης.

Ως  Γενικός  Διευθυντής  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Σύρου  είμαι
υποχρεωμένος να προασπιστώ τα συμφέροντα της επιχείρησης που έχω την τιμή να διευθύνω από το
έτος της ίδρυσής της. Να σας υπενθυμίσω ότι, η ΔΕΥΑΣ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
οπότε  σε  περίπτωση εισήγησής μου για  μη  παρέμβαση επί  του συγκεκριμένου  θέματος εκθέτει  τη
διοίκηση της ΔΕΥΑΣ για παράβαση καθήκοντος ή ακόμα και για απιστία.

Η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει η ΔΕΥΑΣ εδώ και χρόνια δε μπαίνει ούτε δύναται να μπει
σε καθεστώς διακρίσεων. Όλοι οι δημότες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης,
φέρουν ίσης μεταχείρισης, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους δυνατότητας, του κοινωνικού τους προφίλ,
του  μορφωτικού  τους  επιπέδου,  της  συμπάθειας  που  μπορεί  να  εμπνέουν,  της  γνωριμίας  ή
οποιουδήποτε άλλου προσωπικού ή κοινωνικού χαρακτηριστικού. 

Δυστυχώς, στο νησί μας το νερό κοστίζει καθώς σχεδόν εξολοκλήρου η παραγωγή του γίνεται
από  τις  βιομηχανικές  μονάδες  αφαλατωτικών  συστημάτων.  Η  διανομή  γίνεται  μέσω  του  δικτύου
ύδρευσης  και  η  κατανάλωση  καταγράφεται  από  τα  εγκατεστημένα  υδρόμετρα.  Επί  του  παρόντος
θέματος,  το χρέος από την προηγούμενη εταιρεία  διαχείρισης του Ναυπηγείου προέρχεται  από την
κατανάλωση  νερού  και  την  χρέωση  τελών  αποχέτευσης  που  έχουν  καταγραφεί,  τιμολογηθεί  και
βεβαιωθεί στα έσοδα της ΔΕΥΑΣ. 

Στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, υπάρχουν συμπολίτες μας που για οφειλές τριψήφιου ή και
διψήφιου ποσού είμαστε αναγκασμένοι σαν επιχείρηση να προβούμε σε διακοπή της σύνδεσής τους.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναφερόμαστε  σε ένα υπέρογκο ποσό το οποίο όχι  μόνον  αιτείται  η
μείωσή του,  αλλά δημιουργεί  κενό στην επιχείρηση το οποίο επί της ουσίας καλείται  να καλύψει  ο
συνολικός πληθυσμός του νησιού.  Ομιλούμε για ένα ποσό οφειλής της τάξεως των 670.000 € που
αντιστοιχεί  στο 20% των εσόδων παροχής υπηρεσιών της ΔΕΥΑΣ σε ετήσια βάση, που εγγίζει  την
επιχορήγηση που λαμβάνει ανά έτος από τους ΚΑΠ για την ενίσχυση της λειτουργίας των μονάδων
αφαλάτωσης. Το ποσό αυτό ελλείπει από το ταμείο και θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί προς
όφελος των πολιτών είτε στην επένδυση με την κατασκευή κάποιου έργου, είτε ακόμα και στη μείωση
των τιμολογίων για την ανακούφιση του μέσου καταναλωτή.

Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτοί που χρωστάνε τα περισσότερα είναι αυτοί που ποτέ δεν θα
πληρώσουν. Είναι απαράδεκτο να επιβάλλουμε την διακοπή νερού για την αποπληρωμή των οφειλών
από τους ιδιώτες καταναλωτές και  να γίνεται  διακριτική μεταχείριση σε μια επιχείρηση η οποία έχει
οφειλές από το 3ο τρίμηνο του 2011 έως και το 1ο τρίμηνο του 2017, οπότε σφραγίστηκε το υδρόμετρο
και η επιχείρηση διέκοψε ουσιαστικά την λειτουργία της. 

Οι οφειλές του ναυπηγείου προς τη ΔΕΥΑΣ κατά την προηγούμενη τετραετία, εκτός της κατ’
επανάληψη  απειλής  διακοπής  της  υδροδότησης,  έχουν  απαιτηθεί  και  δικαστικά.  Επ’  αυτών  έχουν
εκδοθεί  δύο  αποφάσεις  του  Μονομελούς Πρωτοδικείου  Σύρου,  που  δικαιώνουν  τη  ΔΕΥΑΣ,  είναι
οριστικές  και  αμετάκλητες  και  έχουν  επιδοθεί  προς  την  εταιρεία  ‘’Ναυπηγικές  και  Βιομηχανικές
Επιχειρήσεις Σύρου Α.Ε.’’, οι ισάριθμες Επιταγές προς Εκτέλεση (ημερ. Επίδοσης 23.02.2017). 

Στην  κατατεθείσα ενώπιον  του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Σύρου,  ΑΙΤΗΣΗ Επικύρωσης της
Συμφωνίας Εξυγίανσης οι υποχρεώσεις της ΝΑΒΙΕΣ προς την ΔΕΥΑΣ, αναγράφονται στο ποσό των
481.117,18 € χωρίς να έχουν συμπεριληφθεί οι προσαυξήσεις μέχρι 30.04.18, ποσού 191.337,29 € που
έχουν πλέον κεφαλαιοποιηθεί και είναι νόμιμα απαιτητές. Έτσι οι απομένουσες υποχρεώσεις, πέραν της
απομείωσης  κατά  85,67%,  υπολογίζονται  στο  ποσό  των  68.963,65  €,  αντί  του  ορθού  ποσού  των
96.371,32 €.  Τα οφειλόμενα φαίνονται  στην  επισυναπτόμενη  εκτύπωση ανεξόφλητων  τιμολογίων  με
ημερομηνία υπολογισμού τόκων την 30η.04.18.

Η ΔΕΥΑΣ, όλα τα προηγούμενα έτη, μέσα από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης, παροχέτευε νερό
στο  ναυπηγείο  το  οποίο  χρησιμοποιείτο  πέραν  των  αναγκών  ύδρευσης  και  στην  παραγωγική  του
διαδικασία, π.χ. πλύσιμο πλοίων, καθαρισμοί μηχανημάτων κλπ, όπως αποδεικνύεται από τις υψηλές
καταναλώσεις τριμήνου. Το νερό αυτό δεν προέρχεται από την εκμετάλλευση φυσικού πόρου (δηλ. από
πηγές  ή  υδρογεωτρήσεις)   αλλά  είναι  προϊόν  βιομηχανικής  παραγωγής  αφού  παράγεται  από  τις
ιδιόκτητες  μονάδες  αφαλάτωσης  της  ΔΕΥΑΣ  και  μάλιστα  με  σημαντικό  κόστος  λόγω  της  υψηλής
κατανάλωσης ηλεκτρ. ενάργειας. Για το ναυπηγείο που συγκαταλέγεται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
αποτελεί πρώτη ύλη, ίδιας και ίσως περισσότερο βαρύνουσας σημασίας με άλλα υλικά και προϊόντα που
χρησιμοποιούνται για την σωστή του λειτουργία. 

Στην  εν  λόγω  Συμφωνία  Εξυγίανσης,  η  ΔΕΥΑΣ  αν  και  Ν.Π.Ι.Δ,  κατατάσσεται  στους  ΜΗ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ και επιβάλλεται περικοπή των οφειλομένων προς αυτήν, σε ποσοστό κατά
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85,67%, αντίθετα με τους άλλους προμηθευτές του ναυπηγείου. Κατά συνέπεια δεν προστατεύεται το
δικαίωμα της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών.

Αντί λοιπόν για την ποσοστιαία μείωση των οφειλόμενων ποσών, θεωρούμε ως πρέπον την
αποπληρωμή τουλάχιστον της αξίας του ΄΄προϊόντος΄΄ νερού σε διαδικασία όμοια με την προτεινόμενη
για τους  ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, δηλαδή την μη πληρωμή των προσαυξήσεων και την εξόφληση
ολοσχερώς  εντός  εξήντα  (60)  εργασίμων  ημερών.  Ενισχυτικό  της  κατάταξης  της  ΔΕΥΑΣ  στους
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ αποτελεί το γεγονός ότι η συνεργασία με την νέα εταιρεία είναι δεδομένη.

Για  όλους  του  παραπάνω  λόγους  θεωρούμε  υποχρέωσή  μας  να  εισηγηθούμε  την  άσκηση
παρέμβασης  για  το  προτεινόμενο  «κούρεμα»  των  οφειλών  της  εταιρείας  ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ  και
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ., προασπιζόμενοι  τα συμφέροντα της
επιχείρησης και αναμένοντας την οριστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γνωρίζω  πολύ  καλά,  προσωπικά,  πως  η  εισήγησή  μου  αυτή  στενοχωρεί  αρκετούς,  σας
υπενθυμίζω όμως ότι δεν είμαι πολιτικός, είμαι διευθυντής μιας δημοτικής επιχείρησης και φέρω ευθύνη
προς  την  ίδια  την  επιχείρηση,  τους  εργαζομένους  σε  αυτήν  και  τους  πολίτες  της  Σύρου  για  ίση
μεταχείριση. Πρέπει αυτά που γνωρίζω από την επιστημονική μου γνώση, από την συναντίληψη των
πραγμάτων και την εμπειρία μου εδώ και είκοσι χρόνια ως διευθυντής αυτής της επιχείρησης, να τα
εκθέτω και υποστηρίζω δημόσια προς όφελος πρώτιστα αυτής της ίδιας της ΔΕΥΑΣ κι έπειτα όλων των
υπολοίπων. Κι αυτό πράττω.’’ 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του  Γεν. Δ/ντη καθώς και:

I. Την από 28/08/2018 (αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΣ 1520/28.8.2018) Γνωμοδότηση – Εισήγηση του δικη-

γόρου κου Ισίδωρου Βακόνδιου η οποία καταλήγει  ως εξής: «Εισηγούμαι και  προτείνω, την

άσκηση  κύριας  παρεμβάσεως  κατά  της  συμφωνίας  εξυγίανσης  στην  εκκρεμή  δίκη  της

06.09.2018 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου.»

II. Τη γενομένη διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας αναγνώστηκε η από 27/08/2018

(αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΣ 1505/27.8.2018) επιστολή επί του θέματος του εργαζόμενου στη ΔΕΥΑΣ κου

Δημητρίου Κούβαρη και τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη του ΔΣ.

III. Την τοποθέτηση του Προέδρου του Δ.Σ. κου Γεώργιου Παπαμανώλη η οποία έχει ως εξής:

‘’Δεν χαιρόμαστε από το προτεινόμενο κούρεμα 85% των απαιτήσεών μας από το ναυπηγείο.

Αντιθέτως, δυσφορούμε και αγανακτούμε. Πέραν όμως από την αρχική αγανάκτηση, ας δούμε τι

επιλογές πρακτικά έχουμε, εν όψει της δικασίμου της 6/9/2018 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Σύρου. 

Δύο είναι τα ζητήματα που θα κληθεί να ελέγξει, μεταξύ άλλων, το δικαστήριο σε σχέση με την

αίτηση εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα, που μας αφορούν:

1. Τι  ποσό πιθανολογείται  ότι  θα  εισέπραττε  η  ΔΕΥΑΣ και  οι  λοιποί  πιστωτές  σε  περίπτωση

πτώχευσης του ναυπηγείου και εκποίησης των ακινήτων και του εξοπλισμού του; Έχει εκτιμηθεί

ότι στην περίπτωση βίαιης εκποίησης το ποσό που θα εισέπραττε κάθε ανέγγυος πιστωτής θα

αντιστοιχούσε περίπου στο 14% της απαίτησής του. 

2. Αντιμετωπίζεται ισότιμα η ΔΕΥΑΣ σε σχέση με τους λοιπούς πιστωτές; Το δημόσιο, ΕΦΚΑ και

εργαζόμενοι ικανοποιούνται πάντα προνομιακά σύμφωνα με τον νόμο. 

a) Θα μπορούσε η ΔΕΥΑΣ να ζητήσει εξομοίωση με το Δημόσιο, ως δημοτική επιχείρηση; Στην

περίπτωση αυτή θα μπορούσε να αντιπροταθεί διαγραφή των προσαυξήσεων και άτοκη

ρύθμιση του υπολοίπου για 280 μηνιαίες δόσεις, όπως ακριβώς θα πληρωθεί το Δημόσιο. Ο

επιμηκυμένος χρόνος εξόφλησης (25 χρόνια) καθιστά αβέβαιη την είσπραξη, η παρούσα

αξία  των  μελλοντικών  εισπράξεων  είναι  μειωμένη  και  το  ετήσιο  έσοδο  για  τη  ΔΕΥΑΣ
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περιορισμένο. Στο σημείο αυτό συμφωνεί και ο Διευθυντής της δημοτικής επιχείρησης κ. Γ.

Βακόνδιος ότι δεν θα υπήρξε όφελος για την ΔΕΥΑΣ.

b) Θα  μπορούσε  η  ΔΕΥΑΣ να  ζητήσει  να  εξομοιωθεί  με  ιδιώτες   προμηθευτές  οι  οποίοι

προβλέπεται να εξοφληθούν στο ακέραιο, όπως προτείνει ο Διευθυντής κ. Γ. Βακόνδιος και

ο δικηγόρος κ. Ι. Βακόνδιος. Βέβαια, με δεδομένο ότι τα ποσά των πληρωμών που έχουν

προϋπολογιστεί  στην  έκθεση  βιωσιμότητας  είναι  συγκεκριμένα,  το  δικαστήριο  αντί  να

μεταφέρει  τη  ΔΕΥΑΣ στους  προμηθευτές  που  θα  πληρωθούν  στο  ακέραιο,  μπορεί  να

μεταφέρει ορισμένους προμηθευτές στην κατηγορία της ΔΕΥΑΣ και των λοιπών πιστωτών

των οποίων οι απαιτήσεις διαγράφονται σε ποσοστό περίπου 85%, και πάλι χωρίς όφελος

για τη ΔΕΥΑΣ.

c) Τέλος,  είναι  αυτονόητο  ότι  αν  έπρεπε  όλοι  οι  πιστωτές  να  εισπράξουν  το  σύνολο  των

απαιτήσεών τους και να μην υπάρχει διαγραφή, τότε οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Δηλαδή

αναβάλλεται εις μακρόν ή και ματαιώνεται η διαφαινόμενη επαναλειτουργία του ναυπηγείου.

Αυτό ακριβώς επιδιώκει ο νομοθέτης να αποφύγει, μέσα από την Πτωχευτική Διαδικασία

Εξυγίανσης των άρθρων 99 και επόμενα του Πτωχευτικού Κώδικα.

Ομοίως,  στην  υπόθεση εξυγίανσης  της  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και  μεταβίβασης  μέρους αυτής  στην

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕ, ομοίως ΔΕΗ, ΟΤΑ, ΕΥΔΑΠ και ΔΕΥΑ ανά την Ελλάδα τοποθετήθηκαν στο ίδιο

επίπεδο διαγραφής απαιτήσεων και από όσο γνωρίζω καμία ΔΕΥΑ δεν έκανε παρέμβαση. Βέβαια στην

περίπτωση της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ το ποσοστό της διαγραφής ήταν μικρότερο, στο 50%.

Σε άτυπη συζήτηση του θέματος στα γραφεία της ΔΕΥΑ, διατυπώθηκαν βάσιμες αμφιβολίες για την

επιτυχή  έκβαση  μιας  πιθανής  παρέμβασης  κατά  τη  συζήτηση  της  επικύρωσης  της  συμφωνίας

εξυγίανσης. Με απλά λόγια δεν αναμένεται ότι το δικαστήριο θα έκανε δεκτή πιθανή παρέμβαση της

ΔΕΥΑΣ.

Έχουμε λοιπόν να σταθμίσουμε αφενός τις ελάχιστες πιθανότητες αποδοχής μιας κύριας παρέμβασης

και αφετέρου τους κινδύνους σημαντικής καθυστέρησης ή και ματαίωσης του σχεδίου εξυγίανσης στην

περίπτωση της παρέμβασης.

Η απαίτηση της ΔΕΥΑΣ εναντίον της ΝΑΒΙΕΣ ΑΕ έχει καταστεί εδώ και χρόνια επισφαλής, λόγω της

δεινής οικονομικής της θέσης στην οποία έχει  περιέλθει  η εταιρία (παύση εργασιών λόγω πλήρους

οικονομικής της αδυναμίας από τουλάχιστον της 30.04.2017, όπως συνομολογεί η ίδια), με τον κίνδυνο

σε περίπτωση πτώχευσής της και βίαιης εκποίησης της περιουσίας της, η ΔΕΥΑΣ να εισπράξει ακόμα

λιγότερα ή και τίποτα. Η παραπάνω επισφάλεια και αβεβαιότητα επιδεινώνονται περισσότερο από την

μακρά πορεία χρόνου που ασφαλώς θα απαιτήσει η όλη διαδικασία βίαιης εκποίησης, σε περίπτωση

οριστικής πτώχευσης της εταιρίας. Επιπλέον, στην περίπτωση πτώχευσης της εταιρίας, η ΔΕΥΑΣ θα

χάσει και μελλοντικά έσοδα, αφού θα σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα του ναυπηγείου.

Δηλαδή, η Δημοτική Επιχείρηση προσδοκά όφελος από την κατά το δυνατόν συντομότερη εύρυθμη

λειτουργία της επιχείρησης, προκειμένου να αποκαταστήσει τα τακτικά έσοδα από τέλη ύδρευσης ενός

καταναλωτή/πελάτη μεγάλου μεγέθους με λογαριασμό ανά τρίμηνο ύψους 21.000 € κατά μέσο όρο.

Ομοίως,  σε  περίπτωση  βίαιης  εκποίησης  η  είσπραξη  των  εν  λόγω  προσδοκώμενων  εσόδων

αναβάλλεται για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα ή και ματαιώνεται οριστικά. 
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Το οφειλόμενο ανείσπρακτο ποσό έχει επηρεάσει τους απολογισμούς των ετών κατά τους οποίους θα

έπρεπε  να  είχε  εισπραχθεί  και  το  κόστος  παροχής  του  νερού  έχει  ήδη  επιβαρύνει  όλους  τους

καταναλωτές.  Δεν  αναμένεται  να  υπάρξει  επιπλέον  επιβάρυνση  συνεπεία  της  επικύρωσης  της

συμφωνίας εξυγίανσης.

Στο  προτεινόμενο  σχέδιο  εξυγίανσης  προβλέπεται  η  καταβολή  στη  ΔΕΥΑΣ μέρους  της  απαίτησης

(ποσοστό περίπου 15%) εντός 24 μηνών, με σχετική βεβαιότητα. Η Νέα Εταιρία θα είναι υποχρεωμένη

να τηρήσει το σχέδιο εξυγίανσης όπως αυτό εγκριθεί από το δικαστήριο. Διαφορετικά είναι εκτεθειμένη η

Νέα Εταιρία έναντι της ΔΕΥΑΣ και των λοιπών πιστωτών αφού αναβιώνουν οι απαιτήσεις τους έναντι

του ναυπηγείου. 

Αναφορικά με την αμφισβήτηση της δικαιοδοσίας του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε

διαγραφή μέρους ή του συνόλου της κύριας οφειλής, υπενθυμίζω ότι η διαγραφή μέρους της οφειλής θα

επιβληθεί από το Πτωχευτικό Δικαστήριο με δική του απόφασή. Το ζήτημα της ασάφειας της συμφωνίας

εξυγίανσης σχετικά με το ποιος αναλαμβάνει την δέσμευση για την εξόφληση του ανωτέρω ποσού προς

την ΔΕΥΑΣ, αποσαφηνίζεται  στον πίνακα της σελίδας 121 της  αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας

εξυγίανσης  όπου έχει  περιληφθεί  ρητά  η  οφειλή  προς  τις  ΔΕΚΟ (όπου  περιλαμβάνεται  η  ΔΕΥΑΣ)

συνολικού ύψους 257.804,82 ως υποχρέωση της Νέας Εταιρίας. 

Πιστεύω ότι η απόφαση 377/2018 του δημοτικού συμβουλίου, το απομαγνητοφωνημένο πρακτικό αυτής,

μαζί  με  τα  έγγραφα και  την  τεκμηρίωση από την  οποία συνοδεύεται,  αποτελεί  οιονεί  δεδικασμένο.

Προσωπικά δεν μπορώ να ψηφίσω στο ΔΣ της ΔΕΥΑΣ διαφορετικά από το Δημοτικό Συμβούλιο αφού το

θέμα, αν και όχι ταυτόσημο, είναι όμοιο. 

Σχετικά  με  τη  νομιμότητα  της  μη  παρέμβασής  μας  στη  συζήτηση  της  αίτησης  επικύρωσης  της

συμφωνίας εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως έχει τροποποιηθεί

με την  παρ. 4 του άρθρου. 6 του Ν. 4446/2016: «Το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, δύνανται να

συναινούν στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης υπογράφοντας τη συμφωνία με τους ίδιους όρους που

θα συναινούσε υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής ακόμη και όταν με τη συμφωνία το Δημόσιο, τα

νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  δικαίου,  οι  δημόσιες  επιχειρήσεις  του  δημόσιου  τομέα  και  οι  φορείς

κοινωνικής  πρόνοιας  και  ασφάλισης  παραιτούνται  από  προνόμια  και  εξασφαλίσεις  ενοχικής  ή

εμπράγματης φύσεως». Δηλαδή όπως το κατανοώ, είτε ο πιστωτής είναι ιδιώτης είτε δημόσιος φορέας,

μπορεί να συναινεί σε συμφωνίες εξυγίανσης με τους ίδιους όρους.

Ακόμα,  σύμφωνα  με  την  παράγρ.  1  του  άρθρου  65  Ν.  4472/2017  «Όσοι  από  το  νόμο  ή  από

δικαιοπραξία  έχουν  την  επιμέλεια  ή  τη  με  οποιονδήποτε  τρόπο διαχείριση  δημόσιας  περιουσίας  ή

περιουσίας  οργανισμού  τοπικής  αυτοδιοίκησης  ή  περιουσίας  νομικού  προσώπου  δημοσίου  δικαίου

(ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη) δεν υπέχουν ποινική και  αστική ευθύνη για πράξεις ή

παραλείψεις, τις οποίες τελούν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής δανείων, οφειλών

ή χρεών, κατά τα οριζόμενα στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στο ν. 4469/2017 (Α΄62) ή στους νόμους που

διέπουν τη λειτουργία τους, εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με τους προβλεπόμενους στους ανωτέρω

νόμους  και  τις  σχετικές  εγκυκλίους,  κανόνες  και  διαδικασίες,  τα  οριζόμενα  στους  εσωτερικούς

κανονισμούς  και  τα  καταστατικά  των  νομικών  προσώπων  που  εκπροσωπούν  και  συντρέχουν

σωρευτικά,  όπου προσήκει,  οι  ακόλουθες προϋποθέσεις:  α)  οι  πράξεις  ή παραλείψεις  τελούνται  με
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σκοπό είτε  τη  ρύθμιση των  οφειλών  για  την  είσπραξη τουλάχιστον  μέρους της  απαίτησης είτε,  αν

πρόκειται  για  οφειλές  επιχειρήσεων,  τη  συνέχιση  της  δραστηριότητας  της  επιχείρησης  με  βάση

συμφωνία εξυγίανσης ή σχέδιο αναδιοργάνωσης, με το οποίο αποβλέπουν στην εξασφάλιση είσπραξης

τουλάχιστον  μέρους της  απαίτησης,  β)  δεν  οδηγούν σε  χειροτέρευση της  πραγματικής  οικονομικής

θέσης του νομικού προσώπου του δανειστή, από αυτή στην οποία θα επερχόταν, αν ο οφειλέτης, η

οφειλή του οποίου αναδιαρθρώνεται ή διαγράφεται, ετίθετο άμεσα σε εκκαθάριση ή ρευστοποίηση του

ενεργητικού του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του.»

Πιστεύω ότι  οι  προϋποθέσεις  που ορίζει  το  παραπάνω άρθρο 1  του Ν.  4469/2017 ικανοποιούνται

καθώς:  Η  μη  άσκηση κύριας  παρέμβασης από τη  ΔΕΥΑΣ αποσκοπεί  στην  εξασφάλιση  είσπραξης

τουλάχιστον μέρους της απαίτησης, μέσω της συνέχισης της δραστηριότητας του ναυπηγείου υπό νέα

εταιρία, με βάση την προτεινόμενη συμφωνία εξυγίανσης. Το ποσό που θα εισπράξει η ΔΕΥΑΣ με αυτόν

τον τρόπο, δεν οδηγεί τη δημοτική επιχείρηση σε χειροτέρευση της πραγματικής οικονομικής θέσης από

αυτή στην οποία θα επερχόταν, αν η οφειλέτιδα εταιρία ΝΑΒΙΕΣ ΑΕ ετίθετο άμεσα σε εκκαθάριση ή

ρευστοποίηση του ενεργητικού της, σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της. Επιπλέον η

ΔΕΥΑΣ προσδοκά έσοδα από την αναμενόμενη εύρυθμη λειτουργία του ναυπηγείου, μέσα από την

είσπραξη τελών ύδρευσης από έναν μεγάλο καταναλωτή.

Σε καμία περίπτωση η απόφασή μας δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει ρητή συναίνεση επί της συμφωνίας

εξυγίανσης και αποδοχής του ποσοστού διαγραφής των απαιτήσεών μας. Στην περίπτωση που υπάρξει

οποιαδήποτε τροποποίηση (ενδεχόμενο που δεν είναι πιθανό αλλά ούτε και μπορεί να αποκλειστεί) της

κατανομής των ποσών της συμφωνίας εξυγίανσης (πχ με παρέμβαση της ΔΕΗ) τότε οποιαδήποτε ανα-

κατανομή θα μπορεί να συμπαρασύρει προς τα επάνω και το ποσό που θα λάβει η ΔΕΥΑΣ.’’

ΙV. Τη γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία ψήφισαν τη μη άσκηση κύριας παρέμβασης, κατά τη συζή-

τηση της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας “Ναυπηγικές και Βιομηχανι-

κές Επιχειρήσεις Σύρου Ανώνυμος Εταιρεία” (ΝΑΒΙΕΣ ΑΕ), όπως αυτή έχει κατατεθεί προς επικύ-

ρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου και προορίζεται να εκδικασθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2018,

τα μέλη του Δ.Σ. Μ. Πρίντεζης, Μ. Ρούσσος, Χ. Δαλέζιος, Δ. Μπάιλας, Ι. Μπάιλας. 

Μειοψήφησε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΔΕΥΑΣ κος Ευάγγελος Στεφάνου, μέλος του

Δ.Σ., ο οποίος συντάχθηκε με την εισήγηση του Γεν . Δ/ντη και συμπλήρωσε ότι η μη είσπραξη των

οφειλών της εταιρείας ΝΑΒΙΕΣ ΑΕ θα δημιουργήσει πρόβλημα στα ταμεία της ΔΕΥΑΣ και κατά συ-

νέπεια και στους εργαζόμενους. Τέλος το Δ.Σ.,    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

Μειοψηφούντος του μέλους του Δ.Σ. κου Ευάγγελου Στεφάνου

Τη  μη  άσκηση  κύριας  παρέμβασης  κατά  τη  συζήτηση  της  αίτησης  επικύρωσης  της  συμφωνίας

εξυγίανσης  της  εταιρείας  “Ναυπηγικές  και  Βιομηχανικές  Επιχειρήσεις  Σύρου  Ανώνυμος  Εταιρεία”

(ΝΑΒΙΕΣ  ΑΕ),  όπως  αυτή  έχει  κατατεθεί  προς  επικύρωση  στο  Πολυμελές  Πρωτοδικείο  Σύρου  και

προορίζεται να εκδικασθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2018, για τους ακόλουθους λόγους:

1)  Η  ΔΕΥΑΣ  αποβλέπει  στην  εξασφάλιση  είσπραξης  μέρους  τουλάχιστον  της  απαίτησής  της,

ενεργώντας με τρόπο που δεν τον οδηγεί σε χειροτέρευση της πραγματικής οικονομικής της θέσης από
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αυτήν  στην  οποία  θα  περιερχόταν,  εάν  η  εν  λόγω  οφειλέτιδά  μας  ΝΑΒΙΕΣ  ΑΕ  ετίθετο  άμεσα  σε

εκκαθάριση ή ρευστοποίηση του ενεργητικού της σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της

και βίαιης εκποίησης της περιουσίας της.

2)  Η ΔΕΥΑΣ προσδοκά όφελος,  από  την,  κατά  το  δυνατόν,  συντομότερη εύρυθμη λειτουργία  της

επιχείρησης, προκειμένου να αποκαταστήσει την εκ του λόγου αυτού οικονομική του ανταποδοτικότητα

και  οικονομικά οφέλη,  ενώ σε περίπτωση βίαιης εκποίησης,  η εν λόγω προσδοκία αναβάλλεται  για

απροσδιόριστο χρονικό διάστημα ή και χάνεται οριστικά.

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΪΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΪΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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