
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  13/04-09-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 135/2013 Θέμα: «Παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδότησης 

για την άσκηση αγωγής κατά εξωτερικού συνεργάτη της 
Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και  ορισμός  πληρεξουσίου  Δικηγόρου 
για εκπροσώπηση της επιχείρησης»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  04 
Σεπτεμβρίου  2013,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  13:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 3158/04-09-2013 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 
8,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

3
.

Καρκατζίνος Νικόλαος 3. Χριστοφόρου Γεώργιος

4
.

Κουγιάμης Αργύριος

5
.

Τσολάκη Ελευθερία

6
.

Αντωνιάδου Μαρία

7
.

Κεσίδη Αναστασία

8
.

Λεμονάκη Χρύσα

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με 
τις  διατάξεις  του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό  Συμβούλιο…διαχειρίζεται  την 
περιουσίαν  και  τους  πόρους  ταύτης,  αποφασίζει  δε  επί  παντός αφορώντας  την  επιχείρησιν 
θέματος….».

Την  02-12-2013  θα  εκδικασθεί  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης(Ενοχικό) η αριθ.κατ. 36893 αγωγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. κατά της 
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης η οποία απαιτεί από την επιχείρηση το ποσό των 51.943,50€ λόγω ενεχυρίασης 
συμφωνητικών μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μίκρας και του εξωτερικού συνεργάτη Βουδούρη Παναγιώτη 
ο οποίος σύμφωνα με την τράπεζα δεν προέβη σε εξόφληση των ενεχυριασμένων συμφωνητικών με 
αποτέλεσμα η πιθανή οφειλή να μετακυλήσει στη  Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ως καθολικός διάδοχος των 
υποχρεώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μίκρας λόγω της συγχώνευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρμης και Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
Μίκρας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010.

Στην  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε,  ότι  επειδή  η  υπόθεση  κρίνεται  αρκετά  περίπλοκη  και 
σημαντική, προκειμένου η επιχείρηση να αντιμετωπίσει το θέμα, να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες 
για  τη  διασφάλιση  των  συμφερόντων  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  απαιτούνται  εξειδικευμένες  νομικές 
συμβουλές. Ως εκ τούτου προτείνεται η ανάθεση σε δικηγόρο ώστε να προβεί σε όλες τις νόμιμες 
ενέργειες που απαιτούνται για την επίλυση του θέματος και την παροχή γνωμοδότησης για το εάν η 
επιχείρηση κρίνεται αναγκαίο να προβεί σε αγωγή κατά του εξωτερικού συνεργάτη της Δ.Ε.Υ.Α. και 
την  άσκηση  αυτής  στην  περίπτωση  θετικής  γνωμοδότησης  και  πρότεινε  στα  μέλη  να  οριστεί 
πληρεξούσιος δικηγόρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Ματέλλας Χρήστος (Α.Μ. 
4827).
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Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόφωνα

1. Την ανάθεση σε δικηγόρο και συγκεκριμένα στον κ.  Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827)για την 
παροχή εμπεριστατωμένων νομικών συμβουλών προκειμένου η επιχείρηση να αντιμετωπίσει 
το θέμα που σχετίζεται με την ενεχυρίαση συμφωνητικών μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μίκρας και 
του εξωτερικού συνεργάτη Βουδούρη Παναγιώτη ο οποίος σύμφωνα με την τράπεζα δεν 
προέβη σε εξόφληση των ενεχυριασμένων συμφωνητικών με αποτέλεσμα η πιθανή οφειλή 
να μετακυλήσει στη  Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ως καθολικός διάδοχος σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3852/2010, να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων της 
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την επίλυση 
του θέματος και την παροχή γνωμοδότησης για το εάν η επιχείρηση κρίνεται αναγκαίο να 
προβεί σε αγωγή κατά του εξωτερικού συνεργάτη της Δ.Ε.Υ.Α. και την άσκηση αυτής στην 
περίπτωση θετικής γνωμοδότησης.

2. Την  καταβολή  αμοιβής  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  1117864/2297/Α0012  (ΦΕΚ  Β΄ 
2422/24.12.2007) «Εξωδικαστικές Αμοιβές».

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 13 απόφαση 135/04-09-2013
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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