
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ’ αριθμ.  9/08-07-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 101/2013 Θέμα: «Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου 

σχετικά  με την  ανάθεση  έρευνας  στο 
υποθηκοφυλακείο σύμφωνα  με  την  με  αριθμό 
83/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δ.Ε.Υ.Α».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 08 
Ιουλίου  2013  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00  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’ αριθμ. 2466/03-07-2013 
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 9,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 

4 Κουγιάμης Αργύριος 

5 Χριστοφόρου Γεώργιος

6 Αντωνιάδου Μαρία

7 Κεσίδη Αναστασία

8 Λεμονάκη Χρυσούλα

9
Τσολάκη Ελευθερία (προσήλθε κατά την 
έναρξη της συζήτησης του 1ου θέματος)

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  και  σύνταξη  των  πρακτικών  του 
συμβουλίου.

  
Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  10ο  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  83/2013  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  εγκρίθηκε  η 
ανάθεση  στον  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Κωνσταντίνο  Μαρκάτη  (ΑΜ  9577),  η  διεξαγωγή 
έρευνας στο Κτηματολόγιο και το Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών και παραγγελία του σχετικού 
κτηματολογικού  φύλλου,  προκειμένου  να  διερευνηθεί  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  του  υπ’ 
αριθμ.  846 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ταγαράδων στο οποίο  κείται  το υδραγωγείο 
Χασαπλί.

Ομοίως  η  καταβολή  αμοιβής  στον  δικηγόρο  Κωνσταντίνο  Μαρκάτη  (ΑΜ  9577) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 παρ. 1 του Ν.Δ. 3026/54  «Περί του Κώδικος των 
Δικηγόρων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Η έρευνα διεξήχθη στα γειτονικά αγροτεμάχια, τα οποία πιθανολογήθηκε ότι έχουν 
κοντινούς ΚΑΕΚ και ειδικότερα στα με αριθμό 835, 838, 844, 845, ώστε να καταστεί δυνατό 
να εντοπιστεί ο ΚΑΕΚ που έχει δοθεί στο υπ’αριθμ. 846 αγροτεμάχιο και κατ’ επέκταση ο 
ιδιοκτήτης αυτού. 

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας εντοπίστηκε τέλος το υπ’αριθμ. 846 αγροτεμάχιο 
ιδιοκτησίας  του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου Ταγαράδων (ΑΦΜ 099407360) που φέρει 
ΚΑΕΚ 191161201122 και λήφθηκε κατόπιν αίτησης το σχετικό κτηματολογικό φύλλο.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΟΛΖΛ-ΥΣΘ



Την ως άνω ιδιοκτησία απέκτησε ο Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Ταγαράδων δυνάμει του 
υπ΄αριθμ. 16584/28.07.1976 Παραχωρητηρίου της Διεύθυνσης Γεωργίας που μεταγράφηκε 
νομίμως στο Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών στις 26.09.1977 στον τόμο 309 και με άυξ. αρ. 67. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της αμοιβής του κ.  Κωνσταντίνου 
Μαρκάτη (ΑΜ 9577) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 παρ. 1 του Ν.Δ. 3026/54 
«Περί του Κώδικος των Δικηγόρων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με βάση το πλήθος 
των αγροτεμαχίων για τα οποία διεξήχθη η σχετική έρευνα ήτοι πέντε (5) αγροτεμάχια επί 
24,65 =123,25 πλέον 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 διατάξεις του  άρθρ.5 του Ν. 1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Μαρκάτη (ΑΜ 9577) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 παρ. 1 του Ν.Δ. 3026/54  «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων» 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με βάση το πλήθος των αγροτεμαχίων για τα οποία 
διεξήχθη η σχετική έρευνα ήτοι πέντε (5) αγροτεμάχια επί 24,65€ =123,25€ πλέον Φ.Π.Α. 
για την έρευνα που διεξήγαγε σύμφωνα με τηνμε αριθμό 83/2013 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου  προκειμένου  να  εντοπιστεί  ο  ΚΑΕΚ  που  έχει  δοθεί  στο  υπ’αριθμ.  846 
αγροτεμάχιο και κατ’ επέκταση ο ιδιοκτήτης αυτού.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9 απόφαση 101/08-07-2013
 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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