
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  11/31-08-2015 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 123/2015 Θέμα: «Έγκριση  αιτήματος τροποποίησης της με Α.Π. 
11280/19-10-2010  Απόφασης  του  Γενικού  Γραμματέα 
Π.Κ.Μ. που αφορά στην παραχώρηση τμήματος του υπ' 
αριθ. 1568 δ αγροτεμαχίου».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 31 

Αυγούστου   2015  ημέρα  Δευτέρα  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.  3108/26-08-2015 

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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα εννιά  (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Χρυσοχόου Παύλος
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
3. Αναγνώστου Πασχάλης
4. Δημητρίου Δημήτριος
5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
8. Λεμονάκη Χρυσούλα
9. Καραμβαλάση Γεωργία
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  10o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα μέλη  ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό  Συμβούλιον 

διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε  

επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 12/08/2015 εισήγηση της Τ.Υ. 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με την οποία « Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μίκρας για να προχωρήσει στην υλοποίηση 

δύο έργων ύδρευσης με σκοπό την αποτελεσματικότερη υδροδότηση της περιοχής και μετά από  

Απόφαση  του  Διοικητικού  της  Συμβουλίου,  ζήτησε  την  παραχώρηση  τμήματος  διαθέσιμου  

αγροτεμαχίου στο Τ.Κ. Κ. Σχολαρίου  και συγκεκριμένα τμήμα 1.067 τ.μ. του υπ' αριθ. 1568 δ  

αγροτεμαχίου Ο.Δ. 1961, στο οποίο είχε κατασκευαστεί δεξαμενή ύδρευσης χωρητικότητας 500  

κ.μ. από τον Δήμο Μίκρας.

Μετά  από  την  υπ'  αριθ.  11280/19-10-2010  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Π.Κ.Μ.,  

Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, Γραφείο Πολιτικής Γης για την παραχώρηση του προαναφερόμενου  
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τμήματος  αγροτεμαχίου  και  με  σκοπό  τη  χρήση  της  δεξαμενής  και  την  κατασκευή  αγωγών  

μεταφοράς νερού, η υπηρεσία μας κατέθεσε πλήρεις φακέλους για την έγκριση Περιβαλλοντικών  

Όρων  για  τα  δύο  προγραμματισμένα  έργα  ύδρευσης  και  εκδόθηκαν  οι  σχετικές  αποφάσεις  

(Ε.Π.Ο.) με τα υπ' αριθ. πρωτ. 49979/2098/19-6-2012 & 288772/12136 π.ε./8-2-2013, και η  

Α.Π.  54052/13-7-2012  Άδεια  Εκτέλεσης  έργου  Αξιοποίησης  υδάτινων  πόρων/Δ/νση  Υδάτων.  

Επίσης κατατέθηκε πλήρης φάκελος στη Δ/νση Υδάτων Π.Κ.Μ.  για χορήγηση άδειας χρήσης  

ύδατος  γεωτρήσεων  και  πηγών της  ΔΕΥΑ Θέρμης  (Α.Π.  1053/28-4-2015 της  ΔΕΥΑΘ & Α.Π.  

32512/29-4-2015 Δ/νσης Υδάτων) και συμπληρωματικά στοιχεία του αρχικού φακέλου που μας  

ζητήθηκαν (Α.Π. 2275/17-6-2015 της ΔΕΥΑΘ & Α.Π. 46879/29-4-2015 Δ/νσης Υδάτων).   

 

    Σε συνέχεια της αλληλογραφίας μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και της Δ/νσης Αγροτικών  

Υποθέσεων  Κεντρικής  Μακεδονίας,  Τμήμα  Αναδασμού  και  εποικισμού,  Γεν.  Δ/νση  Δασών  &  

Αγροτικών υποθέσεων Α.Δ.Μ.Θ. για την προσκόμιση των ανωτέρω αποφάσεων προκειμένου να  

καταστεί  δυνατή  η  τροποποίηση  της  με  Α.Π.  11280/19-10-2010  Απόφασης  του  Γενικού  

Γραμματέα Π.Κ.Μ. που αφορά στην παραχώρηση τμήματος του υπ' αριθ. 1568 δ αγροτεμαχίου,  

έκτασης 1067 τ.μ., Συμπληρωματικής Διανομής 1961 του αγροκτήματος Κάτω Σχολαρίου, εντός  

του  οποίου  βρίσκεται  δεξαμενή  υδροδότησης  της  περιοχής  ώστε  η  υπηρεσία  μας,  έχοντας  

υλοποιήσει  τους λόγους της παραχώρησης,  να προβεί στη μεταγραφή του ανωτέρω τμήματος  

αγροτεμαχίου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο κρίνεται αναγκαίο να ληφθεί σχετική απόφαση  από  

το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

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 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  το  αίτημα  τροποποίησης  της  με  Α.Π.  11280/19-10-2010  Απόφασης  του 

Γενικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. που αφορά στην παραχώρηση τμήματος του υπ' αριθ. 1568 

δ  αγροτεμαχίου,  έκτασης  1067  τ.μ.,  Συμπληρωματικής  Διανομής  1961  του 

αγροκτήματος Κάτω Σχολαρίου, εντός του οποίου βρίσκεται δεξαμενής υδροδότησης 

της περιοχής προκειμένου η υπηρεσία μας να υλοποιήσει τη μεταγραφή του ανωτέρω 

τμήματος αγροτεμαχίου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 11 απόφαση 123/31-08-2015

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                  ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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