
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  19/08-10-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 235/2018 Θέμα: Αιτήσεις: η με αριθμό 3820/14-09-2018 αίτηση  

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  08 

Σεπτεμβρίου  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 έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμό 4101/03-10-2018 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. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)
2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Τριανταφύλλου Αργύριος
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Λεμονάκη Χρυσούλα
5. Σαμαράς Σωκράτης
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Φωτιάδης Αθανάσιος

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 18o 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…»  

Με τις με αριθμό ..../2018 & ..../2018 αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. είχε εγκριθεί η 

βεβαίωση ποσού  5.328,69€, που αντιστοιχεί σε .............. τους οποίους κατήσχε εις χείρας της 

ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «........» (κατάστημα .......) ως τρίτης, ο κ. ...... 

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

ακυρώθηκε με την ......../2017 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αφού 

προηγηθεί εξώδικός όχληση ώστε να δοθεί η δυνατότητα οικειοθελούς επιστροφής των χρημάτων 

στον αιτούντα.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό ....../14-09-2018 αίτηση 

του κ. .........  της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ο οποίος αιτείται το διακανονισμό της συνολικής οφειλής ποσού 
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5.328,69€ σε τρεις ισόποσες δόσεις των 1.776,23€ η κάθε μία, με ημερομηνίες καταβολής μέχρι 

την 30η-09-2018, 30η-11-2018 & 31η-01-2019. Ενημέρωσε δε τα μέλη ότι η αίτηση διακανονισμού 

της  οφειλής  παρελήφθη  από  την  υπηρεσία  αμέσως  μετά  τη  σύγκλιση  της  προηγούμενης 

συνεδρίασης(11-09-2018) και δεν ήταν δυνατό να εξεταστεί νωρίτερα.

Ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της αίτησης διακανονισμού και την καταβολή τριών 

ισόποσων δόσεων ως εξής: 1η δόση έως και 31-10-2018, 2η δόση έως και 31-12-2018 και η 3η 

δόση  έως και την 28η-02-2019 και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του  άρθρ.5 του Ν. 1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Αποδέχεται  την με αριθμό ....../14-09-2018 αίτηση του κ. ..........., για διακανονισμό της 

οφειλής  ποσού  5.328,69€,  η  οποία  προέκυψε  για  τους  λόγους  που  αναφέρθηκαν  στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας, σε τρεις ισόποσες δόσεις των 1.776,23€  η κάθε μία, με 

ημερομηνίες καταβολής ως εξής:  1η δόση έως και 31-10-2018, 2η δόση έως και 31-12-

2018 και η 3η δόση  έως και την 28η-02-2019.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19 απόφαση 235/08-10-2018

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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