
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  5/24-03-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 33/2017 Θέμα:  «Ορισμός  μελών  της  Επιτροπής  Επίλυσης 
Διαφορών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 24 

Μαρτίου  2017  ημέρα  Παρασκευή  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.  893/20-03-2017 

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 εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Χρυσοχόπου Παύλος
2. Ζελιλίδης Δαμιανός(Αντιπρόεδρος) 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
3. Σαμαράς Σωκράτης
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Λεμονάκη Χρυσούλα
8. Μαρκούδης Γρηγόριος
9. Φωτιάδης Αθανάσιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα Μαρία, 
γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με 
το  αρθρ. 5 παρ. 3 του Ν.1069/1980 «Εξαιρουμένων των περιπτώσεων καθ' άς απαιτείται  
έλεγχος των αποφάσεων κατά τας διατάξεις του άρθρ. 20, το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται  
δι'  αποφάσεως  του,  δημοσιευομένης  εις  την  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  να  μεταβιβάση  
μέρος  των  λοιπών  αρμοδιοτήτων  αυτού  εις  συνιστωμένας  υπό  τούτου  επιτροπάς,  
αποτελουμένας εκ τριών τουλάχιστον τακτικών μελών αυτού, αναπληρουμένων ως και εν τω 
Διοικητικώ  Συμβουλίω.  Δια  της  αποφάσεως  ορίζεται  και  ο  Πρόεδρος  και  ο  Αντιπρόεδρος  
εκάστης  των  επιτροπών.  Αι  επιτροπαί  αύται  λαμβάνουν  εγκύρως  αποφάσεις  αντί  του  
Διοικητικού Συμβουλίου επί των μεταβιβασθέντων εις ταύτας θεμάτων και υποθέσεων μόνον  
εν ομοφωνία των αποτελούντων αυτάς μελών, αναπεμπομένου άλλως του ζητήματος εις το  
Διοικητικόν Συμβούλιον προς λήψιν αποφάσεως. Επί των θεμάτων της παρούσης παραγράφου  
δύναται  να  ανατίθηνται  εις  επιτροπάς  ομοίως  συνιστωμένας  προπαρασκευαστικαί  και  
γνωμοδοτικαί εργασίαι.» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις τη σύσταση 
τριμελούς  Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της ενιαίας Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με σκοπό την επίλυση 
των  διαφόρων  αμφισβητήσεων  για  την   βεβαίωση  ή  αναγνώριση  απαλλαγής  ή  μειώσεως 
οποιουδήποτε  αυτοτελούς  τέλους,  δικαιώματος  και  προστίμου  μεταξύ  της  Επιχείρησης 
(Δ.Ε.Υ.Α.)και των καταναλωτών και ορίζει τα μέλη αυτής ως εξής:

ΑΔΑ: 6ΥΝΞΟΛΖΛ-Ζ7Τ



 Πονερίδη Παναγιώτη Πρόεδρο του Δ.Σ., ως Πρόεδρο
 Ζελιλίδης Δαμιανός Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρο
 Ευθυμιάδης Ευθύμιος  μέλος του Δ.Σ. ως Μέλος

με τους νόμιμους αναπληρωτές τους όπως αυτοί ορίσθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά 
τη  σύσταση  του  νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.  με  την  με  αριθμό  83/2017 
απόφαση του
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος κ. Ζωντανού Μαρία 

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, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Τη  σύσταση  τριμελούς  Επιτροπής  Επίλυσης  Διαφορών  της  ενιαίας  Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 5 παρ. 3 του Ν.1069/1980, με σκοπό την 
επίλυση των διαφόρων αμφισβητήσεων για την  βεβαίωση ή αναγνώριση απαλλαγής ή 
μειώσεως  οποιουδήποτε  αυτοτελούς  τέλους,  δικαιώματος  και  προστίμου  μεταξύ  της 
Επιχείρησης (Δ.Ε.Υ.Α.)και των καταναλωτών και ορίζει τα μέλη αυτής ως εξής:

Πονερίδη Παναγιώτη Πρόεδρο του Δ.Σ., ως Πρόεδρο
 Ζελιλίδης Δαμιανός Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρο
Ευθυμιάδης Ευθύμιος  μέλος του Δ.Σ. ως Μέλος

       Γραμματέας  της  επιτροπής  ορίζεται  η  υπάλληλος  κ.  Ζωντανού  Μαρία 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 5 απόφαση 33/24-03-2017

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: 6ΥΝΞΟΛΖΛ-Ζ7Τ
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