
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  18/11-09-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 208/2018 Θέμα: Ορισμός  δικηγόρου  προκειμένου  στην 

εκπροσώπηση  της  επιχείρησης  στη  συζήτηση  της  με 
αριθμό  ΓΑΚ  18573/2018  και  ΕΑΚ  1201/2018  αίτηση 
έκδοσης προσωρινής διαταγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης που αφορά στην  υπαγωγή καταναλωτών 
της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  στο  άρ.  4  του  Ν.  3869/2010  (νόμος 
Κατσέλη)

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  11 

Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

έκτακτη  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  3670/06-09-2018  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 εννέα(9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Καλαμπίδης Δημήτριος
8. Φωτιάδης Αθανάσιος
9. 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 7o 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  κατά  της  ΔΕΥΑΘ  ασκήθηκε  η  με  ΓΑΚ 

18573/2018 και ΕΑΚ 1201/2018 αίτηση προσωρινής διαταγής των καταναλωτών: κ. ..............,  η 

οποία θα εκδικασθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης την 25η-09-2018 με σκοπό την ένταξη 

των ανωτέρω στο άρ. 4 του Ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη).  

Λόγω των ανωτέρω κρίνεται αναγκαίο να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος προκειμένου να 

εκπροσωπήσει τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής 
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(ΓΑΚ 18573/2018 και ΕΑΚ 1201/2018) την 25η-09-2018 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4194/2013 « η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται  

ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό του….»

O Πρόεδρος πρότεινε να οριστεί ως πληρεξούσια δικηγόρος η κ. Μεντεσίδου Ανατολή (Α.Μ. 

8334) με ποσό αμοιβής την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή ήτοι 69,00€ πλέον Φ.Π.Α.  

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

εκτεθέντα στο ως άνω εισηγητικό μέρος της παρούσας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Ορίζει  την  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  κ.  Μεντεσίδου  Ανατολή  (ΑΜ  8334),  με  Α.Φ.Μ. 

112045859 και έδρα Μητροπόλεως 13 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624, πληρεξούσιο δικηγόρο 

της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  προκειμένου  να  παραστεί  ενώπιον του  Ειρηνοδικείου 

Θεσσαλονίκης, την 25η-09-2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση ή ματαίωση αυτής, 

να επιληφθεί της υποθέσεως και της απαραίτητης διαδικασίας, κατάθεσης προτάσεων, 

εγγράφων  που  θα  απαιτηθούν  κ.λ.π.,  για  την  αίτηση  προσωρινής  διαταγής  (ΓΑΚ 

18573/2018 και ΕΑΚ 1201/2018) των καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ............

2. Η αμοιβή της πληρεξούσιου δικηγόρου, κ. Μεντεσίδου Ανατολή (ΑΜ 8334), ορίζεται στο 

ποσό των 69,00€ πλέον Φ.Π.Α..

3. Εγκρίνεται  η  σχετική  πίστωση και  δέσμευση  ποσού 69,00€ πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. από τους Κ.Α. 64-01-01-0000 & Κ.Α. 54-02-02-0623 οικονομικού έτους 2018 η 

οποία θα διατεθεί για την κάλυψη της παρούσας σχετικής δαπάνης.

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 18 απόφαση 208/11-09-2018

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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