
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ’ αριθμ.  9/08-07-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 99/2013 Θέμα: «Έγκριση της με αριθ. απόφασης Προέδρου 

περί  ορισμού  πληρεξουσίου  δικηγόρου  για  την 
παράστασή  του  ενώπιον  του  Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης αναφορικά  με  την  με  αριθμό 
16447/2013  έκθεση  κατάθεσης  δικογράφου  που 
αφορά διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 08 
Ιουλίου  2013  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και 
Αποχέτευσης Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 2466/03-07-2013 
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 9,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 

4 Κουγιάμης Αργύριος 

5 Χριστοφόρου Γεώργιος

6 Αντωνιάδου Μαρία

7 Κεσίδη Αναστασία

8 Λεμονάκη Χρυσούλα

9 Τσολάκη Ελευθερία (προσήλθε κατά την 
έναρξη της συζήτησης του 1ου θέματος)

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  8ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι, 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  Ν.  1069/80  παρ.1  «1.  Το  Διοικητικόν 
Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης,  
αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….».

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80  παρ.4 «Ο Πρόεδρος 
ή  τούτου  κωλυομένου  ο  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  α)  εκπροσωπεί  την  
επιχείρησιν ……, 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».

Την   26η-06-2013  κοινοποιήθηκε  στη  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  η  με  αριθμό  16447/2013 
έκθεση κατάθεσης δικογράφου που αφορά διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων και ειδικότερα 
προφορική συζήτηση της προσωρινής διαταγής των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν οι 
Σκούφος  Δημήτριος  του  Πασχάλη,  Βογιατζής  Αθανάσιος,  Κάβουρας  Νικόλαος,  Κασάπης 
Μιλτιάδης  και  Σκούφος  Δημήτριος  του  Θεοδώρου  και  αφορά  στην  καταγγελία  των 
συμβάσεων των ανωτέρω από τη Δ.Ε.Υ.Α. λόγω λήξης αυτών και την επαναπρόσληψη τους.

Λόγω  του  επείγοντος  της  ανωτέρω  υπόθεσης  καθώς  αυτή  είχε  ορισθεί  για  την 
επόμενη μέρα (27η-06-2013, ώρα 11:00π.μ.) από την παραλαβή της  έκθεσης δικογράφου 
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και  η  επιχείρηση  έπρεπε  να  παραστεί  με  τον  πληρεξούσιο  δικηγόρο  της  στην  ανωτέρω 
διαδικασία  ο  Πρόεδρος  με  την  με  αριθμό  205/2013  απόφασή  του  όρισε  πληρεξούσιο 
δικηγόρο ενώπιον του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης την δικηγόρο  Πολυτίμη Ι. Τασίκα (Α.Μ. 
8275) με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο.

Προτείνετε  η  έγκριση  της  205/2013  απόφασης  Προέδρου  καθώς  και  η  έγκριση 
αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 281 ΚΔΚ και των διατάξεων περί αμοιβής νομικών ποσού 
134,00€ πλέον Φ.Π.Α. και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 Το Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την με αριθμό 205/2013 απόφαση Προέδρου που αφορά στον ορισμό 
πληρεξούσιου δικηγόρου και συγκεκριμένα την δικηγόρο  Πολυτίμη Ι. Τασίκα (Α.Μ. 8275) 
με  ειδίκευση  στο  Εργατικό  Δίκαιο για  εκπροσώπηση  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  ενώπιον  του 
Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  προκειμένου να παραστεί  στην προφορική συζήτηση της με 
αριθμό 16447/2013 έκθεσης  κατάθεσης δικογράφου που αφορά διαδικασία ασφαλιστικών 
μέτρων.

2. Εγκρίνει την αμοιβή της δικηγόρου Πολυτίμη Ι. Τασίκα (Α.Μ. 8275) σύμφωνα με το 
άρθρο  281  ΚΔΚ  και  των  διατάξεων  περί  αμοιβής  νομικών  ποσού  134,00€  πλέον 
Φ.Π.Α.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9 απόφαση 99/08-07-2013
 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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