
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. 37/2017 Θέμα:  «Έγκριση  της  με  αριθμό  27/2017  απόφασης 
Προέδρου  σχετικά  με  την  κατάθεση  απολογητικού 
υπομνήματος  ενώπιον  του  ΙΑ’  Τμήματος  Πταισματοδίκη 
Θεσσαλονίκης που αφορά σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και 
τον  ορισμό  πληρεξούσιου  δικηγόρου  για  την  νομική 
στήριξη αυτού».

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 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 

σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 5 παρ.4 του νόμου 1069/80  (ΦΕΚ - 191 Α') : Περί 

κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, «4.  Ο Πρόεδρος ή 

τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου …, β) δύναται εν προφανεί  

κινδύνω εκ της αναβολής και άνευ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου …, 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…».
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  Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη και έθεσε υπόψη τους την με αριθμό 767/9-03-2017 

αίτηση  του  υπαλλήλου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  με  σχέση  εργασίας  Ι.Δ.Α.Χ.  και  θέση 

ευθύνης ............, προκειμένου στον ορισμό νομικής στήριξής για τη σύνταξη & κατάθεση 

απολογητικού  υπομνήματος  λόγω  προκαταρκτικής  εξέτασης  ενώπιον  του  ΙΑ’  Τμήματος 

Πταισματοδίκη   Θεσσαλονίκης  κατ  εντολή  της  με  αριθμό  Α2016/32551  εισαγγελικής 

παρέμβασης που αφορά σε τροχαίο ατύχημα που συνέβη κατά την εκτέλεση υπηρεσίας την 

16η /8/2016 στη Τ.Κ. Σουρωτής. 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την με αριθμό 

27/2017 απόφαση  του  Προέδρου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  με  την  οποία  αποφασίστηκε  η  νομική 

υποστήριξη  του  υπαλλήλου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  προκειμένου  στην  σύνταξη  &  κατάθεση 

απολογητικού  υπομνήματος ενώπιον  του  ΙΑ’  Τμήματος  Πταισματοδίκη  Θεσσαλονίκης  κατ 

εντολή της με αριθμό Α2016/32551 εισαγγελικής παρέμβασης και ορίστηκε πληρεξούσιος 

δικηγόρος, για την σύνταξη και κατάθεση  αυτής,  ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης κ. Ματέλλας 

Χρήστος(Α.Μ.  4827). Ενημέρωσε  δε  τα  μέλη  ότι  η  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  προέβη  στην  λήψη  της 

σχετικής  απόφασης  καθώς  δεν  υπήρχε  διαθέσιμος  χρόνος  προκειμένου  να  συγκληθεί 

Διοικητικό Συμβούλιο και να ετοιμαστεί και το σχετικό απολογητικό σημείωμα. 

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τα παραπάνω, πρότεινε την έγκριση της με αριθμό 27/2017 

Απόφασης Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Για τον 

λόγο ότι ο χειρισμός της υπόθεσης έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία κάλεσε το Συμβούλιο να συνηγορήσει 

και  στην καταβολή της αμοιβής η οποία ανέρχεται  σε 117,00€ πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

1. Εγκρίνει την με αριθ. 27/2017 απόφαση του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με την οποία 

αποφασίστηκε  η  νομική  υποστήριξη  του  υπαλλήλου  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  ......................................  προκειμένου  στην  σύνταξη  &  κατάθεση 

απολογητικού υπομνήματος ενώπιον του ΙΑ’ Τμήματος Πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης κατ 

εντολή της με αριθμό Α2016/32551 εισαγγελικής παρέμβασης και ορίστηκε πληρεξούσιος 

δικηγόρος, για την σύνταξη και κατάθεση αυτής, ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης κ. Ματέλλας 

Χρήστος(Α.Μ. 4827)..

2. Εγκρίνει  την καταβολή αμοιβής, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του ν.  4194/2013(ΦΕΚ 

208/27.09.2013 τεύχος Α’): Κώδικας Δικηγόρων, όπως αυτή ορίστηκε στην με αριθμό 

27/2017 Απόφαση Προέδρου, ήτοι στο ποσό των 117,00€πλέον Φ.Π.Α.

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος ο οποίος ψήφισε 
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λευκό σημειώνοντας ότι συμφωνεί ομόφωνα στην νομική υποστήριξη του υπαλλήλου εκ 

μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., διαφωνεί δε με την διαδικασία επιλογής νομικού.

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

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 5 απόφαση 37/24-03-2017
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ
---------------------------------------------------------------

Στη Θέρμη σήμερα την 03η  του μηνός Απριλίου του έτους 2017 η υπογεγραμμένη Κωστίκα 

Μαρία, Γραμματέας του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης τοιχοκόλλησα στο γι’ αυτό προορισμένο 

μέρος (εξώθυρα) της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης την υπ’ αριθμ. 37/2017 Α.Δ.Σ. σχετικά με : «Έγκριση 

της  με  αριθμό  27/2017  απόφασης  Προέδρου  σχετικά  με  την  κατάθεση  απολογητικού 

υπομνήματος  ενώπιον  του  ΙΑ’  Τμήματος  Πταισματοδίκη   Θεσσαλονίκης που  αφορά  σε 

υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική στήριξη 

αυτού».

Η τοιχοκόλληση έγινε μπροστά στους μάρτυρες που υπογράφουν :
1.Σφυριδάκη Παρασκευή
2.Ζωντανού Μαρία

Γι’ αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν αποδεικτικό.

Η ενεργήσασα την τοιχοκόλληση Οι μάρτυρες

1.

             2.

                                                                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ &  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  
-----------------------------------------------
Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ 
Τηλ.:2310460532- Fax:2310460531
Πληροφορίες: κ. Κωστίκα Μαρία          
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