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Από  το  υπ’  αριθμ.  13/04-10-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 162/2012 Θέμα:«Έγκριση  άσκησης  αγωγής  &  Ορισμός 

πληρεξουσίου Δικηγόρου για εκπροσώπηση σε υπόθεση 
της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (αριθ. κατ. Αγωγής  11954/2012-
Ειδική –Αυτοκινητιστικά)».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 04 
Οκτωβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιχείρησης με την επωνυμία  «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καθαριότητας 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 3396/01-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. 
που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 
(ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 9, 
δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Τσολάκη Ελευθερία

3 Χρυσοχόου Παύλος

4 Χριστοφόρου Γεώργιος

5 Καρκατζίνος Νικόλαος

6 Αντωνιάδου Μαρία

7 Κεσίδη Αναστασία 

8 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

9 Βογιατζής Σωτήριος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Κωστίκα Μαρία ως γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι,  , 
την 07η-02-2013 θα εκδικασθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης  η αριθ.κατ. 11957/2012 
αγωγή των Μιχαήλ Μπουϊκίδη του Κωνσταντίνου & Μαρίας Μπουϊκίδου σύζυγος Μιχαήλ Μπουϊκίδη 
κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, η οποία αφορά ειδική διαδικασία –αυτοκινητιστικά. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη:
- να  ασκηθεί  αγωγή  κατά  των  Μιχαήλ  Μπουϊκίδη  του  Κωνσταντίνου  &  Μαρίας  Μπουϊκίδου 

σύζυγος Μιχαήλ Μπουϊκίδη,  καθώς η Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης θεωρεί,  αφενός ότι  δεν ευθύνεται  ο 
υπάλληλος για την πρόκληση του αυτοκινητιστικού ατυχήματος αλλά ο οδηγός του ΝΑΥ 2184 
ιδιοκτησίας Μιχαήλ Μπουϊκίδη, αφετέρου δε, ακόμη και σε περίπτωση απόδειξης ευθύνης της 
Δ.Ε.Υ.Α., αρμόδια αποζημίωσης είναι η ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει το όχημα.

- την επιχείρηση  να  εκπροσωπήσει  ο  πληρεξούσιος  δικηγόρος  που  θα  ορίσει  η  ασφαλιστική 
εταιρεία  ευθύνης,  η  οποία  καλύπτει  ασφαλιστικά  το  όχημα  και  συγκεκριμένα  η  Ανώνυμη 
Ασφαλιστική Εταιρεία ALLIANZ Α.Ε.Γ.Α., προκειμένου:

- να ασκηθεί αγωγή από την Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατά των Μιχαήλ Μπουϊκίδη του Κωνσταντίνου & 
Μαρίας  Μπουϊκίδου  σύζυγος  Μιχαήλ  Μπουϊκίδη,  οδηγός  του  ΝΑΥ  2184  ιδιοκτησίας  Μιχαήλ 
Μπουϊκίδη, για την ευθύνη πρόκλησης του αυτοκινητιστικού ατυχήματος στη διασταύρωση των 
οδών Επαρχιακής Πολυγύρου –Θεσσαλονίκης και Ταβάκη,  με το με αριθμό ΝΗΥ 4339 όχημα 
ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και με οδηγό τον υπάλληλο Ανθόπουλο Νικόλαο του Σταύρου.

- να παραστεί κατά την 07η-02-2013 ανωτέρω δικάσιμο της με αριθμό 11957/2012 πράξης και 
σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση αυτής. 

 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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 Το Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του  άρθρ.5 του Ν. 1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Την άσκηση αγωγής  κατά  των Μιχαήλ Μπουϊκίδη του Κωνσταντίνου & Μαρίας  Μπουϊκίδου 

σύζυγος  Μιχαήλ  Μπουϊκίδη,  οδηγός  του ΝΑΥ 2184 ιδιοκτησίας  Μιχαήλ  Μπουϊκίδη,  για  την 
ευθύνη πρόκλησης του αυτοκινητιστικού ατυχήματος στη διασταύρωση των οδών Επαρχιακής 
Πολυγύρου –Θεσσαλονίκης και Ταβάκη,  με το με αριθμό ΝΗΥ 4339 όχημα, ιδιοκτησίας της 
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και με οδηγό τον υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. Ανθόπουλο Νικόλαο του Σταύρου.

2. Ορίζεται  να  εκπροσωπήσει  την  επιχείρηση,  ο  πληρεξούσιος  δικηγόρος  που  θα  ορίσει  η 
ασφαλιστική εταιρεία ευθύνης, η οποία καλύπτει ασφαλιστικά το όχημα και συγκεκριμένα η 
Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία ALLIANZ Α.Ε.Γ.Α., προκειμένου:

- να ασκηθεί αγωγή από την Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατά των Μιχαήλ Μπουϊκίδη του Κωνσταντίνου & 
Μαρίας  Μπουϊκίδου  σύζυγος  Μιχαήλ  Μπουϊκίδη,  οδηγός  του  ΝΑΥ  2184  ιδιοκτησίας  Μιχαήλ 
Μπουϊκίδη, για την ευθύνη πρόκλησης του αυτοκινητιστικού ατυχήματος στη διασταύρωση των 
οδών Επαρχιακής Πολυγύρου –Θεσσαλονίκης και Ταβάκη,  με το με αριθμό ΝΗΥ 4339 όχημα 
ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και με οδηγό τον υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.  Ανθόπουλο Νικόλαο 
του Σταύρου.

- να παραστεί κατά την 07η-02-2013, ανωτέρω δικάσιμο της με αριθμό 11957/2012 αγωγής και 
σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση αυτής. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 13 και η απόφαση έλαβε τον αριθμό 
162/04-10-2012.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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