
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΞΟ0ΟΛΖΛ-ΤΦΜ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  1/28-01-2015  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 2/2015 Θέμα: «Έκδοση εγγυητικών επιστολών».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  28 
Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη 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. 197/23-01-2015 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 
7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1

.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης (προσήλθε κατά 

τη συζήτηση του 3ου θέματος)
2

.

Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Καλαμπίδης Δημήτριος(προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 4ου θέματος)
3

.

Χρυσοχόου Παύλος 3 Αναγνώστου Πασχάλης
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.

Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 4 Λεμονάκη Χρυσούλα
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.

Ευθυμιάδης Ευθύμιος

6

.

Δημητρίου Δημήτριος

7

.

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 είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε 
να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις  του  άρθρου  5  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 το άρθρο 5 του Ν. 1069/80 παρ.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».
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Με την  με  αριθμό  164/2014  απόφαση  του  Δ.Σ.  ορίστηκε  εκπρόσωπος της  Επιχείρησης έναντι  των 
Τραπεζών  και  εξουσιοδοτήθηκε,  ο  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  κ.  Πονερίδης  Παναγιώτης  για  τη 
διεκπεραίωση των Τραπεζικών Συναλλαγών μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Με την με αριθμό 1/2015 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου αποφασίσθηκε η σύναψη σύμβασης 
πίστωσης,  με  ανοικτό  αλληλόχρεο  λογαριασμό  με  την  Attica  Bank,  Ανώνυμη  Τραπεζική  Εταιρεία  για  
οποιαδήποτε πιστοδότηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμό 523326/17934 ΠΕ έγγραφο της 
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  Γεν.  Δ/νση  Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος  &  Υποδομών, 
Δ/νση Τεχνικών έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων  περί κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για 
την άδεια διέλευσης αγωγού στη διασταύρωση 16η Ε.Ο. Θεσσαλονίκης –Πολυγύρου & Βασιλικών.

Ως εκ τούτου και προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες και  να δοθεί  άδεια  διέλευσης 
αγωγού στη διασταύρωση 16η Ε.Ο. Θεσσαλονίκης –Πολυγύρου & Βασιλικών κρίνεται αναγκαία η 
έκδοση  εγγυητικής επιστολής ύψους 15.000,00€, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου  «Κατασκευή 
εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών & Συλλεκτήρα Βασιλικών –Θέρμης»,  να δοθεί άδεια 
διέλευσης αγωγού στη διασταύρωση 16η Ε.Ο. Θεσσαλονίκης –Πολυγύρου & Βασιλικών.

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη, για το λόγο ότι προβλέπεται να προκύπτει και στο μέλλον  η ανάγκη έκδοσης  
εγγυητικών επιστολών λόγω κατασκευής έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και για το λόγο ότι πρόκειται να 
κατασκευαστούν  και  άλλα,  να  δοθεί  εξουσιοδότηση  στο  πρόσωπο  του,  δυνατότητας  έκδοσης  εγγυητικών 
επιστολών όταν αυτό απαιτείται.

Ομοίως,  ειδικά  για  την  κάλυψη  του  συγκεκριμένου  έργου  «Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου 
ακαθάρτων Βασιλικών & Συλλεκτήρα Βασιλικών –Θέρμης», καθώς υπάρχει πίεση χρόνου λόγω παύσης 
των εργασιών που οφείλεται σε καθυστέρηση κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής, να ληφθεί άμεσα απόφαση 
του  Δ.Σ.  έκδοσης  εγγυητικής  επιστολής  στο  ποσό  των  15.000,00€  απευθυνόμενη  στην  «Ελληνική 
Δημοκρατία  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,  Γεν.  Δ/νση  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού 
Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/νση Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Τμήμα 
Συγκοινωνιακών έργων  για το έργο  «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών & 
Συλλεκτήρα  Βασιλικών  –Θέρμης»  η  οποία  απαιτείται  για  την  άδεια  διέλευσης  αγωγού  στη 
διασταύρωση  16η Ε.Ο.  Θεσσαλονίκης  –Πολυγύρου  &  Βασιλικών  –  στο  ύψος  του  σηματοδότη 
Βασιλικών- στα πλαίσια του προαναφερόμενου έργου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος 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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο για την διενέργεια των διαδικασιών που απαιτούνται  προκειμένου στην 

έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης όταν αυτό απαιτείται.
2. Την έκδοση εγγυητικής επιστολής για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, στο ποσό των  15.000,00€ 

απευθυνόμενη στην «Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γεν. Δ/νση 
Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος  &  Υποδομών,  Δ/νση  Τεχνικών  έργων 
Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,  Τμήμα  Συγκοινωνιακών  έργων   για  το  έργο 
«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Βασιλικών & Συλλεκτήρα Βασιλικών –Θέρμης» 
η οποία απαιτείται για την άδεια διέλευσης αγωγού στη διασταύρωση 16η Ε.Ο. Θεσσαλονίκης 
–Πολυγύρου  &  Βασιλικών  –  στο  ύψος  του  σηματοδότη  Βασιλικών-  στα  πλαίσια  του 
προαναφερόμενου έργου.

3. Η δαπάνη τήρησης των εγγυητικών επιστολών θα βαρύνει τον Κ.Α. 65-98-01-0000 για τον 
οποίο ψηφίζεται και η σχετική πίστωση της δαπάνης.

        
          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 1 απόφαση 2/28-01-2015

 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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