
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  2/11-02-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 13/2013 Θέμα:«Συγκρότηση  σε  Σώμα  του  νέου  Διοικητικού 

Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και  ορισμός  μελών 
εκπροσώπησης της Επιχείρησης».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  11 
Φεβρουαρίου  2013  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  18:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 469/06-02-2013 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 Τσολάκη Ελευθερία 

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα

4 Χριστοφόρου Γεώργιος 

5 Κουγιάμης Αργύριος

6 Μπαντής Μερκούριος(αναπληρωματικό μέλος)

7 Αντωνιάδου Μαρία

8 Κεσίδη Αναστασία

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 των πρακτικών του συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, με την υπ αριθμ. 
101/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 1101/τεύχος 
Β/02-06-2011  Φ.Ε.Κ.,  η  Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Δήμου  Θέρμης  με  τον 
διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Υ.Α.Θ., διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από :

I. Πέντε (5) αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Θέρμης, εκ των οποίων ένας προέρχεται από τη 
μειοψηφία (παρ. 1, άρθ. 3, ν 1069/1980).

II. Ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελματιών – Εμπόρων Θέρμης. 
III. Πέντε (5) δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Θέρμης που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το 

αντικείμενο της επιχείρησης και 
IV. Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από (20) είκοσι εργαζομένους τότε 

στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  συμμετέχει  και  ένας  (1)  εκπρόσωπος  των  εργαζομένων,  οπότε 
μειώνεται κατά έναν (1) ο αριθμός των Δημοτών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της επιχείρησης. 

Με την με αριθμό 27/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκε η σύνθεση του νέου Δ.Σ. 
ως εξής:

1. Πονερίδη Παναγιώτη (ως Πρόεδρο) με αναπληρωτή τον Δ.Σ. Φάμελλο Σωκράτη
2. Αναγνώστου Πασχάλη (ως Αντιπρόεδρο) με αναπληρωτή τον Δ.Σ. Μπίκο Κωνσταντίνο
3. Κουγιάμη Αργύριο με αναπληρωτή τον Δ.Σ. Χρυσοχόου Παύλο
4. Καρκατζίνο Νικόλαο με αναπληρωτή Δ.Σ. Γκρόζο Παναγιώτη
5. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνο με αναπληρωτή τον Δ.Σ. Παπαφιλίππου Νικόλαο. 
6. Αντωνιάδου Μαρία, ως κάτοικο – δημότη, με αναπληρωτή τον Χατζηδημητριάδη Ιωάννη

7. Λεμονάκη Χρυσούλα, ως κάτοικο – δημότη, με αναπληρωτή τον Βογιατζή Σωτήριο
8. Χριστοφόρου Γεώργιο, ως κάτοικο – δημότη, με αναπληρωτή τον Μαϊκίδη Χρήστο
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9. Τσολάκη Ελευθερία, ως κάτοικο – δημότη, με αναπληρωτή τον Βέργο Χρήστο. 
10.Αλεξίου Νικόλαο, ως κάτοικο – δημότη, με αναπληρώτρια την Κώττη Βασιλική
11.Παπαδόπουλος Τέλης, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελματιών – Εμπόρων Θέρμης, με 

αναπληρωτή τον Μπαντή Μερκούρη.
Σε  περίπτωση  που  η  ενιαία  Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Θέρμης  απασχολεί 
περισσότερους από (20) είκοσι εργαζομένους τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει και ένας 
(1) εκπρόσωπος των εργαζομένων και αποχωρεί από το Δ.Σ. ο δημότης – κάτοικος κος Αλεξίου 
Νικόλαος. 

Με  το  με  αριθμό  26/30-01-2013  έγγραφο  του,  το  Σωματείο  εργαζομένων  της  Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης,  κοινοποίησε  στη  Δ.Ε.Υ.Α.  θέρμης   την  απόφαση  του  για   παραμονή  της  κ.  Κεσίδη 
Αναστασίας με αναπληρωτή την κ. Ζωντανού Μαρία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.

Συνεπώς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής: 
1. Πονερίδη Παναγιώτη (ως Πρόεδρο) με αναπληρωτή τον Δ.Σ. Φάμελλο Σωκράτη
2. Αναγνώστου Πασχάλη (ως Αντιπρόεδρο) με αναπληρωτή τον Δ.Σ. Μπίκο Κωνσταντίνο
3. Κουγιάμη Αργύριο με αναπληρωτή τον Δ.Σ. Χρυσοχόου Παύλο
4. Καρκατζίνο Νικόλαο με αναπληρωτή Δ.Σ. Γκρόζο Παναγιώτη
5. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνο με αναπληρωτή τον Δ.Σ. Παπαφιλίππου Νικόλαο. 
6. Αντωνιάδου Μαρία, ως κάτοικο – δημότη, με αναπληρωτή τον Χατζηδημητριάδη Ιωάννη
7. Λεμονάκη Χρυσούλα, ως κάτοικο – δημότη, με αναπληρωτή τον Βογιατζή Σωτήριο
8. Χριστοφόρου Γεώργιο, ως κάτοικο – δημότη, με αναπληρωτή τον Μαϊκίδη Χρήστο
9. Τσολάκη Ελευθερία, ως κάτοικο – δημότη, με αναπληρωτή τον Βέργο Χρήστο. 
10.Κεσίδη Αναστασία εκπρόσωπος των εργαζομένων με αναπληρωτή την κ. Ζωντανού Μαρία
11.Παπαδόπουλος Τέλης, ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελματιών – Εμπόρων Θέρμης, με 

αναπληρωτή τον Μπαντή Μερκούρη.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.1069/1980 «περί κινήτρων 

δια  την  ίδρυσιν  επιχειρήσεων  υδρεύσεως  και  αποχετεύσεως»,  «4.  ο  πρόεδρος  ή  τούτου 
κωλυομένου ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου α) εκπροσωπεί την επιχείρησιν ενώπιον  
των δικαστηρίων και πάσης αρχής και δίδει τους επιβαλλομένους εις αυτήν όρους, β) δύναται εν  
προφανεί κινδύνω εκ της αναβολής και άνευ αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου να εγείρη και  
αντικρούη αγωγάς και ασκή ένδικα μέσα, να διορίζη πληρεξουσίους και να προβαίνη εις  πάσαν  
δικαστικήν ή εξώδικον πράξιν προστατευτικήν των συμφερόντων της επιχειρήσεως, των πράξεων  
τούτων υποβαλλομένων αμέσως εις το συμβούλιον προς έγκρισιν και γ) υπογράφει τα συμβόλαια  
της επιχειρήσεως».  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει λόγω των ανωτέρω,  το νέο Δ.Σ. της Επιχείρησης το οποίο 
συστάθηκε σε σώμα και διεξάγει την πρώτη συνεδρίαση σήμερα να ορίσει τους εκπροσώπους της 
Επιχείρησης.  Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  προτείνει:α)  να  εκπροσωπείται  η  Επιχείρηση  ενώπιον 
διοικητικών αρχών και δικαστηρίων β) να εγείρει και να αντικρούει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, 
να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει σε κάθε  δικαστική ή εξώδικο πράξη προστατευτική των 
συμφερόντων της επιχειρήσεως γ)να  υπογράφει τα συμβόλαια της επιχειρήσεως, από τον ίδιο και 
σε περίπτωση κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο της Επιχείρησης.  

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 
εισήγηση του Προέδρου,  την υπ αριθμ. 101/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ 
αριθμ.  1101/τεύχος  Β’/02-06-2011  Φ.Ε.Κ.,  την  με  αριθμό  27/2013  απόφαση  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου  καθώς  και  τις  διατάξεις  του  Ν.  1069/80,  του  Ν.  3463/2006  (Κ.Δ.Κ.)  και  του  Ν. 
3852/2010,

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   ο μ ό φ ω ν α

1. Ορίζει εκπρόσωπο της Επιχείρησης ενώπιον διοικητικών αρχών και δικαστηρίων τον Πρόεδρο 
του  Δ.Σ.  κ.  Πονερίδη  Παναγιώτη  και  σε  περίπτωση  κωλύματος  τον  Αντιπρόεδρο  της 
Επιχείρησης κ. Αναγνώστου Πασχάλη.

2. Ο Πρόεδρος Πονερίδης Παναγιώτης και τούτου κωλυόμενος ο Αντιπρόεδρος Αναγνώστου 
Πασχάλης  δύναται α) να εγείρει και να αντικρούει αγωγές, β)να ασκεί ένδικα μέσα, γ) να 
διορίζει πληρεξουσίους δ)να προβαίνει σε κάθε  δικαστική ή εξώδικο πράξη προστατευτική 
των συμφερόντων της επιχειρήσεως ε)να  υπογράφει τα συμβόλαια της επιχειρήσεως,
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          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 13/11-02-2013
 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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