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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμ. 14/30-09-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 157/2013
Θέμα:« Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμάτευσης
αναφορικά με τον τρόπο κτήσης δικαιώματος ανόρυξης
υδρευτικής γεώτρησης επί αγροτεμαχίου τρίτου»
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 7 ο 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,…».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης προτίθεται να κατασκευάσει υδρευτική
γεώτρηση σε περιοχή του πρώην Δήμου Βασιλικών. Οι περιοχές όμως που ενδείκνυται για την
ανόρυξη ανήκουν ως επί το πλείστον σε αγροτεμάχια τρίτων.
Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η ανάθεση σε δικηγόρο ο οποίος θα ερευνήσει το νομικό
πλαίσιο και θα γνωματεύσει για τον τρόπο κτήσης δικαιώματος ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης επί
αγροτεμαχίου τρίτου και πρότεινε η ανάθσεη να γίνει στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Μαρκάτη
Κωνσταντίνο(ΑΜ 9577).
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

τον

τρόπο

κτήσης

δικαιώματος

ανόρυξης

υδρευτικής
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γεώτρησης επί αγροτεμαχίου τρίτου προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης να προβεί σε ανόρυξη
υδρευτικών γεωτρήσεων.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 14 απόφαση 157/30-09-2013
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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