
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. 161/2013 Θέμα:« Ανάθεση  σε  δικηγόρο  παροχής  γνωμάτευσης 

αναφορικά με τη μίσθωση τμήματος αγροτεμαχίου για χρήση 
υδρευτικής γεώτρησης υδροδότησης Τριλόφου & Πλαγιαρίου 
και εξουσιοδότηση του για την διεκπεραίωση των περαιτέρω 
διαδικασιών»

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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, εντός του 

αγροτεμαχίου 6667, εμβαδού 18.615,75 τ.μ. του. Δ.Δ. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού, και σε 
έκταση 10 τ.μ. περίπου κατά το έτος 2004 κατασκευάσθηκε με έξοδα του πρώην Δήμου Μίκρας, 
ήδη Δ.Δ. Δήμου Θέρμης υδρευτική γεώτρηση με ανόρυξη βάθους 210 μέτρων, 8΄΄, με τοποθέτηση 
αντλητικού μηχανήματος 141 μέτρων, με μοτέρ ιπποδυνάμεως 40 ΗΡ , με Η/Μ, με λοιπό εξοπλισμό, 
ωρομετρητή κλπ.,  και  παροχή 35 κυβικών μέτρων. Η εγκατάσταση αυτή έγινε,  για  την άμεση 
υδροδότηση του χωριού Τριλόφου, μετά από αυξημένη ζήτηση για πόσιμο νερό. Η γεώτρηση αυτή 
πραγματοποιήθηκε μετά από προφορική συμφωνία του τότε Δημάρχου Μίκρας με τους αδελφούς 
Αποστόλου, που ενεργούσαν ατομικά και ως εκπρόσωποι της εταιρείας  ΑΦΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε. 
Κατά τον μήνα Μάρτιο 2008, κατόπιν συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των παραπάνω 
συμφωνήθηκε η παραχώρηση χρήσης, στην Δημοτική επιχείρηση, ήτοι την ΔΕΥΑΚ Δήμου Μίκρας, 
του χώρου αυτού των 10 τ.μ.,  για την χρησιμοποίηση και λειτουργία της γεώτρησης υπέρ της 
ΔΕΥΑΚ Μίκρας, για τον παραπάνω σκοπό υδροδότησης ποσίμου νερού μέσω του δημοτικού δικτύου 
ύδρευσης. Για τον σκοπό αυτό και την συντέλεση της παραχώρησης και της αποδοχής χρήσης γης, 
υπεγράφη στις 01.04.08 σχετική υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων προς την ΔΕΥΑΚ Δήμου 
Μίκρας και αντίστοιχα ελήφθη και η με αριθμό 28/27.04.08 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ Μίκρας.

Για τον λόγο ότι κρίνεται αναγκαία η συνέχιση της χρήση της υδρευτικής γεώτρησης για την 
υδροδότηση  των  Τ.Κ.  Πλαγιαρίου  και  Τριλόφου  καθώς  και  για  τους  ανωτέρω λόγους  κρίνεται 
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αναγκαία η ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμάτευσης αναφορικά με τη μίσθωση του τμήματος 
αγροτεμαχίου 6667, για χρήση της υδρευτικής γεώτρησης υδροδότησης Τριλόφου & Πλαγιαρίου και 
εξουσιοδότηση του για την διεκπεραίωση των περαιτέρω διαδικασιών που θα απαιτηθούν. 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  η  ανωτέρω  ανάθεση  να  γίνει  στον  Δικηγόρο 
Θεσσαλονίκης  κ. Χαράλαμπο  Α.  Κουμίδη  (Α.Μ.  532)  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. Αναθέτει  στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Χαράλαμπο Α. Κουμίδη (Α.Μ. 532)   την παροχή 
γνωμάτευσης  αναφορικά με τη μίσθωση του τμήματος αγροτεμαχίου 6667, για χρήση της 
υδρευτικής γεώτρησης υδροδότησης Τριλόφου & Πλαγιαρίου και εξουσιοδότηση του για την 
διεκπεραίωση των περαιτέρω διαδικασιών που θα απαιτηθούν. 

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 14 απόφαση 161/30-09-2013
 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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