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Από  το  υπ’  αριθμ.  7/16-04-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 108/2019 Θέμα: Αιτήσεις: η με αριθμό 1855/10-04-2019 αίτηση

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  16 

Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη 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. 1863/11-04-2019 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, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Σαμαράς Σωκράτης

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Λεμονάκη Χρυσούλα

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος Καλαμπίδης Δημήτριος
4. Δημητρίου Δημήτριος Πιστέλας Ευστάθιος
5. Κουσούλης Γεώργιος
6. Χρυσοχόου Παύλος
7. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 παρ.1 «1.  Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την 

επιχείρησιν και διαχειρίζεται  την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει  δε επί παντός  

αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….».

Με την με αριθμό 1855/10-04-2019 αίτηση ο κ. Γ.Θ. αιτείται την άρση της διαδικασίας η 

οποία είχε αποφασιστεί με την με αριθμό 13/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει της 

γνωμοδότησης  δικηγόρου,  σύμφωνα  με  την  299/2018  σχετική,  λόγω  λάθους  κατάθεσης 

εγγράφων. Επιπλέον αναγνωρίζει ότι η οφειλή αφορά τον ίδιο και αιτείται τον διακανονισμό της.  

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω είπε στα μέλη ότι θα ήταν ασφαλέστερο για την 

επιχείρηση να συνεχιστούν οι διαδικασίες και να μη γίνει άρση των ενεργειών καθώς ο έλεγχος θα 

διενεργηθεί από όργανα τα οποία είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένα και θα είναι επιφορτισμένα να 

ελέγξουν  τα  τεκταινόμενα.  Επιπλέον  σημείωσε,  ότι  οι  αποφάσεις  λήφθησαν  βάσει  όσων είχαν 

υποπέσει  στην  αντίληψη  και  γνώση  της  επιχείρησης.  Στην  περίπτωση  που  ισχύει  το  αντίθετο 

αρμόδια για τον έλεγχο και την απόδειξή του είναι τα κατά νόμο όργανα. Αναφορικά με την οφειλή 

δεν δύναται η κρίση επί του αιτήματος καθώς υπάρχουν διαδικασίες σε εξέλιξη.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος και κάλεσε το 

Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου,  την εισήγηση  της υπηρεσίας   και  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  5 του Ν. 

1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Απορρίπτει το με αριθμό  1855/10-04-2019  αίτημα του κ.  Γ.Θ.  για άρση των διαδικασιών που 

είχαν  εκκινήσει  βάσει  της  με  αριθμό  13/2019  Α.Δ.Σ.  για  τους  λόγους  που  εκτέθηκαν  στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 108/16-04-2019

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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