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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  16/30-07-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 188/2018 Θέμα:  Λήψη  σχετικής  απόφασης  σχετικά  με  τη  διεκδίκηση 

αχρεωστήτως  καταβληθέντος  ποσού  από  .............. 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  30 

Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.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  3031/23-07-2018  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 έξι  (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.
 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος (προσήλθε κατά 

την έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος)

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2.
Σαμαράς Σωκράτης(προσήλθε κατά την 

έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος)
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Τριανταφύλλου Αργύριος
5. Καλαμπίδης Δημήτριος 5. Φωτιάδης Αθανάσιος
6. Λεμονάκη Χρυσούλα

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 3o 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…»  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι με την με αριθμό ........./2017 απόφαση του, το 

Εφετείο  Θεσσαλονίκης  ακύρωσε  την  με  αριθμό  ......./2015  απόφαση  του  Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η οποία εκδόθηκε επί της ............/2013 αγωγής που άσκησε ο ....., 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εργατικών διαφορών) σε βάρος 

της Δημοτικής Επιχείρησης, και με την οποία ζητούσε, επικαλούμενος ότι η τελευταία κατήγγειλε 

την επίδικη ....,  να αναγνωριστεί  η ακυρότητα της εν λόγω καταγγελίας «ως ερειδόμενη στην 

άκυρη άλλως ανυπόστατη αναγγελία τ......» και να υποχρεωθεί η Δημοτική Επιχείρηση εκτός των 
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άλλων να του καταβάλει νομιμοτόκως το ποσό των 4.434,09€ που αντιστοιχεί σε  ............... Ο 

κ. ....... δυνάμει της υπ’ αριθ. ......./2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

κατήσχε εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ»  (κατάστημα  ..)  ως  τρίτης,  το  ποσό  των  5.328,69€  που  αντιστοιχεί  σε 

μισθούς υπερημερίας νομιμοτόκως.

Έχοντας υπόψη τη διασφάλιση των συμφερόντων και των εσόδων της επιχείρησης, κατόπιν 

της ετυμηγορίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης τέθηκε θέμα αρχικά σε προηγούμενη συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. η αναζήτηση, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων του ποσού 

5.328,69€  από  τον  κ.  ......,  μέσω  της  δικαστικής  οδού.  Η  συζήτηση  του  ανωτέρω  θέματος 

αναβλήθηκε  προκειμένου να διερευνηθεί η εύρεση άλλης οδού αναζήτησης του ποσού, για την 

απαίτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων, εκτός της δικαστικής. 

Έχοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  αρχικώς  την  αναζήτηση,  ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ......., του ποσού 5.328,69€ νομιμοτόκως, μέσω της αρμόδιας 

Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση που αυτή δεν ευοδωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον ενός 

έτους, να κινηθεί δικαστική διαδικασία.

  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 διατάξεις  του  άρθρ.5 του Ν. 1069/80, την με αριθμό ....../2017 

απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Την αναζήτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 5.328,69 € νομιμοτόκως, το 

οποίο ο κ........ κατήσχε εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA 

BANK  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ»  (κατάστημα  ...........)  ως  τρίτης,  δυνάμει  της  υπ’ 

αριθ.  ............../2015  απόφασης  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  (διαδικασία 

εργατικών διαφορών) και  η οποία πλέον έχει  εξαφανισθεί  με την με   αριθμό ........../2017 

απόφαση του Εφετείου  Θεσσαλονίκης,  μέσω της αρμόδιας  Δημόσιας  Οικονομικής  Υπηρεσίας 

(Δ.Ο.Υ.).

2. Την αποστολή-βεβαίωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) της 

οφειλής ποσού 5.328,69€, προκειμένου αυτή να το εισπράξει αντί της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης από 

τον ...... 

3. Μετά  την  άκαρπη  παρέλευση  εύλογου  χρονικού  διαστήματος,  τουλάχιστον  ενός 

έτους, να κινηθεί δικαστική διαδικασία προκειμένου στην είσπραξη αυτών.

 Το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος ψήφισε λευκό.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο16 απόφαση 188/30-07-2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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