
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/18-03-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 54/2019 Θέμα:  «Ορισμός  δικηγόρου  προκειμένου  στην  κατάθεση 

μηνυτήριας αναφοράς»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  18 

Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα 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. 1279/12-03-2019 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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Φωτιάδης Αθανάσιος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Χρυσοχόου Παύλος
8. Δημητρίου Δημήτριος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν δύο (2) θέματα 
εκτός της ημερήσιας διάταξης τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση και 
αφορούν

α) Ανάθεση  εκπόνησή  μελέτης  με  τίτλο  «Αποχέτευση  ακαθάρτων  τμήματος  επέκτασης 
Θέρμης» η οποία θα πρέπει να ανατεθεί το συντομότερο δυνατό ώστε η υπηρεσία να προχωρήσει 
στην  εκτέλεση  του  έργου  και  καθώς  δεν  είναι  προκαθορισμένη  η  ημερομηνία  της  επόμενης 
συνεδρίασης κρίνεται αναγκαία η συζήτηση του στην παρούσα. β)ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου 
για την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς σύμφωνα με την με αριθμό 13/2019 Απόφαση Δ.Σ. και το 
οποίο θέμα εκ παραδρομής παραλήφθηκε να μπει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 
Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

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 2o θέμα εκτός 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…»  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.4 του νόμου 1069/80 (ΦΕΚ - 191 Α') : Περί 

κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, «4. Ο Πρόεδρος ή τούτου 

κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου …, β) δύναται εν προφανεί κινδύνω εκ  

της αναβολής και άνευ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου …, να διορίζη πληρεξουσίους και  
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να  προβαίνη  εις  πάσαν  δικαστικήν  ή  εξώδικον  πράξιν  προστατευτικήν  των  συμφερόντων  της  

επιχειρήσεως, των πράξεων τούτων υποβαλλομένων αμέσως εις το Συμβούλιον προς έγκρισιν …»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι με την με αριθμό 299/2018 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ανατέθηκε σε νομικό  η παροχή  εξειδικευμένων νομικών συμβουλών 

(γνωμοδότηση) για τις ενέργειες που πρέπει να προβεί η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σχετικά με την διαπίστωση της 

εγκυρότητας εγγράφων (συμβόλαια  αγοραπωλησίας  ακινήτου) που υπέπεσαν στην αντίληψη της 

κατά  την  αλλαγή  επωνυμίας  λογαριασμού  ύδρευσης  ακινήτου.  Με  την  με  αριθμό  13/2019 

απόφαση του Δ.Σ. έγινε αποδεκτή η γνωμοδότηση του Δικηγόρου και αποφασίστηκε η  υποβολή 

μηνυτήριας  αναφοράς  ενώπιον  του  Εισαγγελέα  Πρωτοδικών  Θεσσαλονίκης  προκειμένου  να 

ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του διαπράξαντος το εν λόγω αδίκημα.

Καθώς το ζήτημα είναι αρκετά σημαντικό ο Πρόεδρος πρότεινε να ανατεθεί σε δικηγόρο η 

σύνταξη  και  κατάθεση  της  μηνυτήριας  αναφοράς  ενώπιον  του  Εισαγγελέα  Πρωτοδικών 

Θεσσαλονίκης  και  ειδικότερα  πρότεινε  την  ανάθεση  στο  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  κ.  Ματέλλα 

Χρήστο (Α.Μ. 4827) με ποσό αμοιβής 139,00 πλέον του αναλογούντος 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 την εισήγηση 

του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Ορίζει το δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827) πληρεξούσιο δικηγόρο της 

Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης προκειμένου να υποβάλει  μηνυτήρια αναφορά  ενώπιον του Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών  Θεσσαλονίκης  ώστε  να  ασκηθεί  ποινική  δίωξη  κατά  του διαπράξαντος  το 

αδίκημα νόθευσης εγγράφου όπως αναλυτικά εκτέθηκε στην με αριθμό 299/2018 απόφαση 

και τη σχετική γνωμοδότηση. 

2. Εγκρίνεται η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 

4827) ποσού 139,00€ πλέον Φ.Π.Α.

3. Εγκρίνεται η σχετική δαπάνη ποσού 139,00€ & 33,36€ όπως αυτή έχει αναληφθεί με την με 

αριθ. 50/2019 Α.Α.Υ σε βάρος του Κ.Α. 60-01-01-0000 & 54-02-02-0623 πρ/μού οικ. έτους 

2019.

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 54/18-03-2019

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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