
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  14/30-09-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 156/2013 Θέμα:« Ανάθεση  σε  δικηγόρο  παροχής  γνωμάτευσης 

αναφορικά  με  την  απόκτηση  δικαιώματος  χρήσης  επί  της 
δεξαμενής ύδρευσης ¨Χασαπλί¨ που κείται στο με αριθμό 846 
αγροτεμάχιο της Κ.Π. Ταγαράδων»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  30 
Σεπτεμβρίου  2013,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 3609/25-09-2013 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. Τσολάκη Ελευθερία

3
.

Καρκατζίνος Νικόλαος

4
.

Κουγιάμης Αργύριος

5
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

6
.

Χριστοφόρου Γεώργιος

7
.

Αντωνιάδου Μαρία

8
.

Κεσίδη Αναστασία

9
.

Λεμονάκη Χρύσα

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.

Το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε ομόφωνα πρώτο και το 7ο  θέμα δεύτερο.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με 

τις  διατάξεις  του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο…διαχειρίζεται  την 
περιουσίαν  και  τους  πόρους  ταύτης,  αποφασίζει  δε  επί  παντός  αφορώντας  την  επιχείρησιν  
θέματος….». Ομοίως, «στ) Αποφασίζει περί πάσης εκποιήσεως ή εκμισθώσεως ακινήτων ή κινητών  
ανηκόντων εις την επιχείρησιν, περί εγέρσεως αγωγών και παραιτήσεως από ασκηθεισών τοιούτων  
ή παραιτήσεως από ενδίκων μέσων, περί συμβιβασμών δικαστικών ή εξωδίκων,…».

Στο  με  αριθμό  846  αγροτεμάχιο  της  Κ.Π.  Ταγαράδων κατασκευάστηκε  το  έτος  1962 
δεξαμενή ύδρευσης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης με κύριο του 
έργου τον άλλοτε «Σύνδεσμο δέκα Δήμων και Κοινοτήτων», καθολικός διάδοχος του οποίου είναι 
σήμερα η ΔΕΥΑΘ.  Επειδή, όμως, η ως άνω κατασκευή συνδέεται σταθερά με το έδαφος συνάγεται 
ότι αποτελεί συστατικό του ακινήτου, κατά την έννοια του άρ. 954 ΑΚ, και επομένως κύριος της 
δεξαμενής είναι ο κύριος του αγροτεμαχίου, ήτοι ο Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου.

Για το λόγο ότι κρίνεται αναγκαίο η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης να αποκτήσει δικαίωμα χρήσης επί της 
δεξαμενής ύδρευσης ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση σε δικηγόρο και  συγκεκριμένα στον κ. 
Κωνσταντίνο  Μαρκάτη  (ΑΜ  9577),   παροχής  γνωμοδότησης  αναφορικά  με  την  απόκτηση 
δικαιώματος  χρήσης  επί  της  δεξαμενής  ύδρευσης  ¨Χασαπλί¨  που  κείται  στο  με  αριθμό  846 
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αγροτεμάχιο της Κ.Π. Ταγαράδων και εάν δύναται το δικαίωμα αυτό να έχει  διάρκεια αορίστου 
χρόνου.

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   ομόφωνα 

1. Αναθέτει  στο  δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο  Μαρκάτη  (ΑΜ 9577),  την παροχή 
γνωμοδότησης  αναφορικά  με  την  απόκτηση  δικαιώματος  χρήσης  επί  της  δεξαμενής 
ύδρευσης ¨Χασαπλί¨ που κείται στο με αριθμό 846 αγροτεμάχιο της Κ.Π. Ταγαράδων και εάν 
δύναται το δικαίωμα αυτό να έχει διάρκεια αορίστου χρόνου.
 

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 14 απόφαση 156/30-09-2013
 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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