
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  6/10-04-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 52/2014 Θέμα: «Ανάθεση σε δικηγόρο έρευνας στους αρμόδιους 

δημόσιους  φορείς  για  το  ιδιοκτησιακό  καθεστώς 
αγροτεμαχίων όπου υφίστανται γεωτρήσεις».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  10 
Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.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. 1217/07-04-2014 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 6,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος
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Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
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.

Χριστοφόρου Γεώργιος 3. Τσολάκη Ελευθερία
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.

Λεμονάκη Χρύσα 4. Κουγιάμης Αργύριος

5
.

Αντωνιάδου Μαρία 5. Καρκατζίνος Νικόλαος

6
.

Κεσίδη Αναστασία

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 4o 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….».

Σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα της µε αριθμό ΚΥΑ150559/16-6-2011 (ΦΕΚ 1440 Β΄/16-6-
2011) «Διαδικασίες, όροι και  προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα 
χρήσης νερού», όπως αυτή ισχύει, όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια νερά, 
εφόσον  προϋφίστανται  της  16ης−6−2011  χωρίς  να  διαθέτουν  την  προβλεπόμενη  από  τη  ΚΥΑ 
43504/2005 (ΦΕΚ Β΄1784) σχετική άδεια, είτε δεν έχουν άδεια εν γένει, είτε η υπάρχουσα άδεια 
δεν  ισχύει,  είτε  δεν  αναφέρεται  στην  άδεια  η  χρονική  διάρκεια  ισχύος  της,  οφείλουν  να 
εφοδιαστούν µε άδεια χρήσης νερού.

Στα πλαίσια εφαρμογής της εν λόγω ΚΥΑ, η ΔΕΥΑ Θέρμης οφείλει  να προχωρήσει  στην 
υποβολή  των  αιτήσεων  αδειοδότησης  προκειμένου  να  θεμελιωθούν  τα  υφιστάμενα  δικαιώματα 
χρήσης νερού και οι υδροληψίες να θεωρούνται νόμιμες. Η ΔΕΥΑ Θέρμης έχει προχωρήσει με την 
κατάθεση των αιτήσεων για την έκδοση των εν λόγω αδειών χρήσης στην Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Θέρμης, η οποία θα τις προωθήσει στην Δ/νσηΥδάτων Κεντρικής Μακεδονίας. 

Μεταξύ των δικαιολογητικών  απαιτείται  και  το ιδιοκτησιακό  καθεστώς των  αγροτεμαχίων 
όπου υφίστανται  οι γεωτρήσεις αυτές. Πολλές από αυτές ανήκουν σε δημόσιους φορείς. Για την 
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εύρεση των συγκεκριμένων φορέων του δημοσίου,  όπου αυτές  ανήκουν,  κρίνεται  αναγκαίο  να 
ανατεθεί σε εξουσιοδοτημένο δικηγόρο η διενέργεια έρευνας.

Λόγω των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση έρευνας, στους αρμόδιους δημόσιους 
φορείς, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των κάτωθι γεωτρήσεων:

στον δικηγόρο ΘΙεσσαλονίκης κ. Μαρκάτη Κωνσταντίνο(ΑΜ 9577) και κάλεσε το Συμβούλιο 
να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Αναθέτει  στον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Μαρκάτη (ΑΜ 9577), την διεξαγωγή 
έρευνας η οποία θα γίνει στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, προκειμένου να διερευνηθεί το 
ιδιοκτησιακό  καθεστώς  των  ανωτέρω  γεωτρήσεων  όπως  στο  εισηγητικό  μέρος  της 
απόφασης, ώστε η ΔΕΥΑ Θέρμης να προχωρήσει στην υποβολή των αιτήσεων αδειοδότησης 
και  να  θεμελιωθούν  τα  υφιστάμενα  δικαιώματα  χρήσης  νερού  και  οι  υδροληψίες  να 
θεωρούνται νόμιμες σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα της µε αριθμό ΚΥΑ150559/16-6-2011 
(ΦΕΚ 1440 Β΄/16-6-2011).

2. Την 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.  

          
     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 5 απόφαση 52/10-04-2014

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟ 427 (Ο.Δ. 1931)

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΜΠΑΝΑΧΑΡΗ 1457 (Σ.Δ.1985)

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ 720 (Ο.Δ.1931)

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΔΡΑΓΟΛΙΑ (ΑΝΕΝΕΡΓΗ) 1476 (Σ.Δ.1985)

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΣ (ΕΝΕΡΓΗ) 592 (Ο.Δ.1932)

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΕΤΑ 1550 (Σ.Δ.1983)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Α1 916 ΚΑΙ 918 (ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ) (Ο.Δ.1957)
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 1488β
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