
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  5/06-04-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 59/2012

Θέμα:«Ανάθεση  σε  δικηγόρο  σύνταξης  και  επίδοσης 
εξωδίκου όχλησης»

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα 6 
Απριλίου  2012,  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  20:00μ.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. 1174/03-04-2012 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 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
8,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Καρκατζίνος Νικόλαος 

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Κεσίδη Αναστασία 

3 Χριστοφόρου Γεώργιος 3 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

4 Χρυσοχόου Παύλος

5 Αντωνιάδου Μαρία

6 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

7 Λεμονάκη Χρυσούλα   

8 Τσολάκη Ελευθερία
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Προϊσταμένη  Διοικητικών   &  Οικ.  Υπηρεσιών  κ. 
Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 
τους  τελευταίους  μήνες  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  αντιμετωπίζει  πρόβλημα  στη  υδροδότηση  των 
καταναλωτών και στην παροχή αρδευτικού ύδατος στους καλλιεργητές των αγρών, εξαιτίας των 
μετασχηματιστών της Δ.Ε.Η. που έχουν κλαπεί από πολλές γεωτρήσεις-αντλιοστάσια. 
Ειδικότερα έχουν κλαπεί:α.  πέντε (5) μετασχηματιστές από αρδευτικά αντλιοστάσια του Κάτω 
Σχολαρίου, β. δύο (2) μετασχηματιστές από αρδευτικά αντλιοστάσια της Θέρμης, γ. ένας (1) 
μετασχηματιστής από αρδευτικό αντλιοστάσιο του Πλαγιαρίου, δ. ένας (1) μετασχηματιστής από 
αρδευτικό αντλιοστάσιο  (ΠΣ 12) της Λακκιάς  –Περιστεράς και ο μετασχηματιστής ΠΛ 38 του 
κεντρικού υδρευτικού αντλιοστασίου Α1 Πλαγιαρίου, ο οποίος εδώ και ενάμισι περίπου μήνα και 
παρά  τις  επανειλημμένες  οχλήσεις  μας  εξακολουθεί  να  μην  είναι  συνδεδεμένος  με  το 
αντλιοστάσιο.

Ο Πρόεδρος επισήμανε στη συνέχεια, τη ζωτική σημασία του καθαρού πόσιμου νερού και 
είπε  πως  όπως  όλοι  οι  άνθρωποι,  έτσι  και  οι  πολίτες  του Δήμου  Θέρμης  έχουν αναφαίρετο 
δικαίωμα  σε  καθαρό  πόσιμο  νερό,  ομοίως  αν  δεν  επιλυθεί  το  ζήτημα  αναφορικά  με  τις 
αρδευόμενες περιοχές -ενόψει και της καλλιεργητικής περιόδου που διανύουμε κατά την οποία το 
νερό  είναι  απαραίτητο  για  το  πότισμα  των  γεωργικών  εκτάσεων-  οι  γεωργοί  θα  υποστούν 
σημαντικές  καταστροφές  στις  καλλιέργειες  και  τις  σοδειές  τους  και  ανυπολόγιστη οικονομική 
ζημία στο εισόδημά τους.

Για τους ανωτέρω λόγους καθώς και ότι, λείπουν αυτοί οι μετασχηματιστές και δεν έχουν 
ακόμη αντικατασταθεί, της διαπίστωσης ότι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού κωλυσιεργεί στην 
αντικατάστασή  τους,  του  γεγονότος  ότι  η  Δ.Ε.Η.  δεν  έχει  ανταποκριθεί  στις  προτάσεις 
συνεργασίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  τη  δεινή  θέση  στην  οποία  έχει  βρεθεί  η  Επιχείρηση  τουτέστι  να 
αδυνατεί χωρίς υπαιτιότητά της να παρέχει νερό για ύδρευση και άρδευση στους κατοίκους της 
θέρμης καθώς και του γεγονότος ότι τα προβλήματα είναι κατεπείγουσας φύσεως, θα πρέπει να 
ανατεθεί  σε  δικηγόρο  η  σύνταξη  και  η  επίδοση  εξώδικου  προς  τη  Δ.Ε.Η.  προκειμένου  στη 
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συμμόρφωση της και στην τοποθέτηση των μετασχηματιστών στις τοποθεσίες από όπου έχουν 
κλαπεί.  

Στη  συνέχεια  πρότεινε  την  ανάθεση  σύνταξης  και  επίδοσης  εξωδίκου  προς  τη  Δ.Ε.Η. 
προκειμένου στη συμμόρφωση της και στην τοποθέτηση των μετασχηματιστών, στο Δικηγόρο 
Θεσσαλονίκης  Μαρκάτη  Κωνσταντίνο  Α.Μ.  9577  με  ποσό  450,00€  πλέον  του  αναλογούντος 
Φ.Π.Α. και 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 ομόφωνα
1. Εγκρίνει  τη  σύνταξη  και  επίδοση  εξωδίκου όχλησης προς  τη  Δ.Ε.Η.  προκειμένου  στη 

συμμόρφωση της και στην τοποθέτηση των μετασχηματιστών στις τοποθεσίες από τις οποίες 
έχουν κλαπεί. 

2. Την  ανάθεση  σύνταξης  και  επίδοσης  του  εξωδίκου  προς  τη  Δ.Ε.Η.  προκειμένου  στη 
συμμόρφωση της και στην τοποθέτηση των μετασχηματιστών, στο Δικηγόρο Θεσσαλονίκης 
Μαρκάτη Κωνσταντίνο Α.Μ. 9577 με ποσό ανάθεσης 450,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

3. Ψηφίζουν  την  διάθεση  της  πίστωση  ποσού  450,00€  από  τον  Κ.Α.  '61-00-00-0000  του 
οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2012.

           Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 5 απόφαση 59/06-04-2012
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                   ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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