
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  8/19-06-2015  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 89/2015 Θέμα: «Έγκριση αμοιβής δικηγόρου βάσει της 204/2014 

απόφασης  Δ.Σ.  που  αφορά  στην   παράσταση  για 

επαλήθευση  απαίτησης  πτωχευτικής  διαδικασίας  της 

εταιρείας ΜΠΟΕΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 19 

Ιουνίου   2015  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  13:30μ.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.  2258/16-06-2015 

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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Λεμονάκη  Χρυσούλα(προσήλθε  κατά 

τη συζήτηση του 1ου εκτός ημερησίας 

θέματος)
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Μοσχόπουλοις Μοσχόπουλος
4. Αναγνώστου Πασχάλης 4. Ευθυμίου Ιωάννης( προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 7ου θέματος)
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
7. Καραμβαλάση Γεωργία
8.  
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 υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης το οποίο 

θεωρείται αναγκαίο να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση και πρότεινε να συζητηθεί στην 

αρχή αυτής.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  7o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το  Συμβούλιον διοικεί την 
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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»  & «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».

Με την με αριθμό 204/2014 απόφαση του Δ.Σ. ανατέθηκε στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης 

κ. Ελένη Αλεξίου (ΑΜ 7929), προκειμένου να εκπροσωπήσει την επιχείρηση για την υποβολή 

των εγγράφων αναφορικά με την αναγγελία της πτωχευτικής απαίτησης και την παράσταση 

κατά την επαλήθευση των απαιτήσεων για την εταιρεία ΜΠΟΕΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ και η καταβολή αμοιβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

58 του ν. 4194/2013 η οποία ορίστηκε στο ποσό των 200,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 

(23%). 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε  ότι  η διαδικασία  έλαβε  χώρα  την  4η/5/2015  όπως 

αποδεικνύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά τα οποία η κ. Αλεξίου κατέθεσε, ως εκ τούτου 

προτείνετε  η έγκριση της αμοιβής της πληρεξούσιου δικηγόρου,  ποσού 200,00€ 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 αμοιβή της πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Ελένη Αλεξίου (ΑΜ 7929), για την 

παράσταση  της  κατά  την  επαλήθευση  των  απαιτήσεων  από  την  εταιρεία  ΜΠΟΕΜΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ  την  4η-05-2015,   ποσού 200,00€ 

πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

2. Ψηφίζεται πίστωση ποσού 200,00€ από τον Κ.Α. 61-00-00-0000 και ποσού 46,00€ από 

τον ΚΑ. 54-00-29-0023 του προϋπολογισμού έτους 2015.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 8 απόφαση 89/19-06-2015

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                  ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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