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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ Γ. ΠΕΡΓΑΝΤΑ 4
32131 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΤΗΛ: 22610 26401-2
FAΧ: 22610 27770
E MAIL: deyalliv@ otenet.gr
Δ.Σ.: 19/2017
ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 145/2017
ΘΕΜΑ ΗΔ: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της
377/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς μετά τις ληφθείσες
γνωμοδοτήσεις των διορισθέντων δικηγόρων.
Στη Λιβαδειά, στα γραφεία της Επιχείρησης, σήμερα την 1-12-2017, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13.00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω
προθεσμίας άσκησης έφεσης και πρόσληψης προσωπικού του έτους 2017, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ, με την με αριθμό 3060/30-11-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., αφού αυτή επιδόθηκε σε κάθε μέλος του,
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191 Α’/23-8-1980) και αφού
διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7)
μελών βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα (4) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΤ/ΔΡΟΣ
3. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ
4. ΔΕΔΕ ΕΥΜΟΡΦΙΑ – ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ
2. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ
3. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΤΑΚΤ. ΜΕΛΟΣ

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι επίσης και ο γεν. διευθυντής κ. Χρήστος Μπίμης και
ο γραμματέας του συμβουλίου κος Κων/νος Κουτσούμπας που ορίστηκε με
απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ..
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ο κ. Δ/ντής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ.:
1. Ότι το Δ.Σ. κατά την έναρξη της συνεδρίασης ομόφωνα ενέκρινε την έκτακτη
σύγκλησή του και την συζήτηση των θεμάτων της με αρ. πρωτ. 3060/30-112017 Πρόσκλησης ως κατεπείγοντα, λόγω προθεσμίας άσκησης έφεσης και
πρόσληψης προσωπικού του έτους 2017.
2. Τις γνωμοδοτήσεις των δικηγόρων Λιβαδειάς Αθανασίου Παντρευτή και
Ανδρέα Βέργου, που ελήφθησαν σε εφαρμογή της 138/2017 απόφασης του
Δ.Σ. και πρόσθεσε ότι περιέχουν κάποια αντίθετα στοιχεία μεταξύ τους.
Συνοπτικά η γνωμοδότηση του κου Αθ. Παντρευτή θεωρεί ότι η υπ΄ αριθμ.
138/2017 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ είναι νόμιμη, καθώς υπήρχε απαρτία
και η απόφαση ελήφθη κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ
η υπ' αρ. 2754/31-10-2017 επιστολή του δικηγόρου, ο οποίος εκπροσώπησε
την ΔΕΥΑΛ στη δίκη, από το περιεχόμενο της προκύπτει ότι πρόκειται για
γνωστοποίηση του αποτελέσματος της δίκης και όχι για γνωμοδότηση. Τέλος
καταλήγει ότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ αν θα
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ασκήσει ή όχι έφεση κατά της υπ' αριθμ. 377/2017 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς.
Η γνωμοδότηση του κου Αν. Βέργου θεωρεί ότι η υπ΄ αριθμ. 138/2017
απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ τυγχάνει απολύτως άκυρη, μη επιδεχόμενη ως
εκ τούτου καμίας θεραπείας λόγω συμμετοχής στη λήψη αυτής του κου
Ταξιάρχη Σωτηρόπουλου και απουσίας σχετικής γνωμοδότησης δικηγόρου
για την άσκηση ή μη έφεσης ενώ η υπ' αρ. 2754/31-10-2017 επιστολή του
Δικηγόρου κ. Τσάγκα που χειρίσθηκε πρωτόδικα την υπόθεση δεν δύναται να
χαρακτηρισθεί ως "γνωμοδότηση", σε κάθε περίπτωση "ουχί ορθώς δεν
ελήφθη υπόψη του ΔΣ αν και αυτή τυγχάνει ορθή". Η γνωμοδότηση αυτή
καταλήγει ότι προέχει η άμεση λήψη νέας απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ για
την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της πρωτόδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου
Λιβαδειάς.
Το μέλος του Δ.Σ. κος Σωτ. Καρβούνης ανέφερε ότι είναι υποχρεωμένοι να στηρίξουν
τα συμφέροντα της επιχείρησης, υπάρχει η πιθανότητα να έχουν ποινικές ευθύνες
εάν λάβουν παράνομη απόφαση και πρέπει να προσφύγουν σε ένδικα μέσα (άσκηση
έφεσης).
Με την άποψη αυτή συμφώνησαν ο κος Στουραϊτης και η κα Δέδε
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Δ/ντη, μετά από συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Την άσκηση έφεσης κατά της 377/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς και
ορίζει τον κο Ηρακλή Τσάγκα δικηγόρο Λιβαδειάς για την άσκηση της έφεσης και
υποστήριξης της στο αρμόδιο δικαστήριο.
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ όπως προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες για την άσκηση της έφεσης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 145/2017.
Το παρόν αφού συντάχθηκε υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Αντιπρόεδρος

ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Τακτικό Μέλος
ΔΕΔΕ ΕΥΜΟΡΦΙΑ Τακτικό μέλος

