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Από  το  υπ’  αριθμ.  17/17-11-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 203/2014 Θέμα:  «Ορισμός  πληρεξουσίου  Δικηγόρου  για 

εκπροσώπηση  σε  υπόθεση  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  (αριθ. 
κατ. Αγωγής  11091/24-03-2014-Ενοχικό)»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  17 
Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.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. 4080/13-11-2014 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
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Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Αναγνώστου Πασχάλης
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Χρυσοχόου Παύλος
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Καλαμπίδης Δημήτριος
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Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
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Πασπαλά Νικολέτα(αναπληρώτρια 
Τακτικού Μέλους)

7
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Παυλίδου Ελισάβετ (αναπληρώτρια 
Τακτικού Μέλους)

8
.

Λεμονάκη Χρύσα

9
.

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 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 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.2 & 4. «Το Διοικητικόν 
Συμβούλιον ιδία : α) Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Επιχειρήσεως …».

Σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 58 του ν.  4194/2013 « η αμοιβή του δικηγόρου 
ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό του….»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι την 24η-03-2015 θα εκδικασθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης(Τακτική διαδικασία)  η με αριθμό  κατ. Αγωγής 11091/18-7-2014 κατά  Γούνη Μαρία 
και  Γούνη Κωνσταντίνο που κατέθεσε  η Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης δυνάμει  της  169/2014 απόφασης του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  αναφορικά  με  την  άσκηση  αγωγής  ή  άλλων  εξωδίκων  μέσων  για  τις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα απαίτησης των οφειλών.

Στην  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  στα  μέλη  να  οριστεί  πληρεξούσιος  δικηγόρος  της 
Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  η  δικηγόρος  Θεσσαλονίκης  Ελένη  Αλεξίου  (ΑΜ  7929)  η  οποία  διαθέτει  την 
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απαραίτητη εμπειρία, προκειμένου να επιληφθεί της υποθέσεως, να παραστεί  κατά την ανωτέρω 
δικάσιμο και σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση αυτής. 

Η αμοιβή της πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Ελένη Αλεξίου (ΑΜ 7929) ανέρχεται στο ποσό των 
250,00€ (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%).

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 και τις διατάξεις του  άρθρ.5 του Ν. 1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Ορίζει  την  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Ελένη  Αλεξίου  (ΑΜ  7929),  πληρεξούσιο  δικηγόρο  της 
Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  προκειμένου  να  παραστεί  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης(Μικροδιαφορές), την 24η-03-2015 και σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση αυτής, 
όπου θα εκδικαστεί  η με αριθμό  κατ. Αγωγή 11091/2014 της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης κατά  Γούνη 
Μαρία και Γούνη Κωνσταντίνο δυνάμει της 169/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
αναφορικά με την άσκηση αγωγής ή άλλων εξωδίκων μέσων για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
δυνατότητα απαίτησης των οφειλών.

2. Η αμοιβή της πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Ελένη Αλεξίου (ΑΜ 7929)θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του  άρθρου  58  του  ν.  4194/2013  και  ορίζεται στο  ποσό  των  250,00€ 
(συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (23%).
Στην ανωτέρω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται το δικαστικό ένσημο το οποίο και θα πληρωθεί 
από την πάγια προκαταβολή.

    
    
Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 17 απόφαση 203/17-11-2014
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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