
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  11/04-06-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 148/2018 Θέμα:  Επίδοση  της  με  αριθμό  ............2018  απόφασης  του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στην ............

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  04 

Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.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’  αριθμό  2144/30-05-2018  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, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Δημητρίου Δημήτριος 
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Χρυσοχόου Παύλος 4. Λεμονάκη Χρυσούλα
5. Καλαμπίδης Δημήτριος
6. Φωτιάδης Αθανάσιος
7. Σαμαράς Σωκράτης

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 12o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…» 

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1069/80 «…

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:… η) αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και  

ενδίκων  μέσων,  για  την  παραίτηση  από  αυτά,  καθώς  και  για  συμβιβασμούς  δικαστικούς  ή  

εξώδικους,».

Την  7η/11/2017  συζητήθηκε  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  η  με 

αριθμό ........./24-12-2012 αγωγή της .......  κατά της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης η οποία επανήλθε προς 

συζήτηση με την με αριθμό έκθεση κατάθεσης ..../02-12-2016 κλήση. Την 03/05/2018 εκδόθηκε 

η σχετική με αριθμό ........../2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η οποία 

απορρίπτει την αγωγή και καταδικάζει την καλούσα- ενάγουσα (.........) στα δικαστικά της έξοδα τα 

οποία ορίζει στο ποσό των 1.100,00€. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την επίδοση, με δικαστικό επιμελητή, της ως άνω με αριθμό 

........../2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε.. 

και  πρότεινε  την  επίδοση  να  εκτελέσει  ο  δικαστικός  επιμελητής  κ.  Στασινός  Ιωάννης  με 

Α.Φ.Μ.1377849436 και  έδρα Ν. Κουντουριώτου 19 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54625 και με δαπάνη ποσού 

43,40€  με  Φ.Π.Α.,  βάσει  της  ΚΥΑ  21798/11.03.2016  (Καθορισμός  αμοιβών  των  Δικαστικών 

Επιμελητών).

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

εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του  Ν. 1069/80  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την  επίδοση,  με  δικαστικό  επιμελητή,  της  με  αριθμό  ........./2018  αποφάσεως  του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στην ..........

2. Την  ανάθεση  επίδοσης  να  εκτελέσει  ο  δικαστικός  επιμελητής  κ.  Στασινός  Ιωάννης  με 

Α.Φ.Μ........... και  έδρα Ν. ......... Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54625 και με ποσό 43,40€ με Φ.Π.Α., 

βάσει της ΚΥΑ 21798/11.03.2016 (Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών).

3. Την δέσμευση ποσού 35,00€ από τον Κ.Α. 64-90-00-0000 Και ποσού 8,40€ από τον Κ.Α. 

54-02-02-0623 αντίστοιχα προϋπολογισμού έτους 2018.

4. Το ποσό δαπάνης 43,40€ θα πληρωθεί από την πάγια προκαταβολή.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο11 απόφαση 148/04-06-2018

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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