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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  9/08-05-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 62/2017 Θέμα: «Ανάθεση συμβολαιογράφου σύστασης δουλείας 
χρήσης ή άλλου ενοχικού δικαιώματος (μίσθωση)στο 
με αριθμό 154α αγροτεμάχιο Σουρωτής».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 08 

Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.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. 1550/03-05-2017 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 εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Χρυσοχόου Παύλος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Καλαμπίδης Δημήτριος
3. Σαμαράς Σωκράτης
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
6. Μαρκούδης Γρηγόριος
7. Λεμονάκη Χρυσούλα
8. Δημητρίου Δημήτριος
9. Φωτιάδης Αθανάσιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης που αφορά 
στην αναμόρφωση προϋπολογισμού.  Το ανωτέρω θέμα τίθεται εκτός ημερησίας διάταξης για 
το  λόγο  ότι  επείγει  η  αναμόρφωση  Κ.Α.  εξόδων  που  αφορούν  την  αντικατάσταση  Η/Μ 
εξοπλισμών στην Δ.Ε. Μίκρας καθώς αυτά έχουν υποστεί βλάβη που δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθεί και επείγει η άμεση επισκευή τους προκειμένου στην παροχή υδροδότησης στις 
ανωτέρω περιοχές του Δήμου. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  7ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  είπε  στα  μέλη  ότι, 

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

επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός  

αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να προβεί στην 

κατασκευή γεώτρησης στη θέση Κλημασδά βόρεια της Σουρωτής και δίπλα στον Ανθεμούντα η 

οποία θα υδροδοτεί περιοχές της Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής και λόγω της μη ύπαρξης Δημοτικού 
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αγροτεμαχίου  στην  εν  λόγω  περιοχή  εγκρίθηκε  αυτή  να  κατασκευαστεί  -με  όλες  της 

υποχρεώσεις κατασκευής, χρήσης και συντήρησης- στο υπ' αριθ. 154α αγροτεμάχιο Σουρωτής 

ιδιοκτησίας Εμμανουηλίδη Κωνσταντίνου και με την υποχρέωση της πλήρους απαλλαγής από 

τα τέλη και την κατανάλωση ύδατος άρδευσης του  υπ' αριθ. 154 αγροτεμαχίου Σουρωτής επί 

του συνόλου του. Το αντίτιμο της μίσθωσης η οποία θα γίνει με συμβολαιογραφική πράξη είναι 

9.000,00€ για 30 έτη και θα καταβάλλεται τμηματικά/ετήσια. 

Ομοίως με την με αριθμό 110/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 

ανάθεση  σε  δικηγόρο,  προκειμένου  να  διενεργήσει  έρευνα  στους  αρμόδιους  δημόσιους 

φορείς(Υποθηκοφυλακείο κ.λ.π.), ώστε να διερευνηθεί το ιδιοκτησιακό  του με αριθμό  154α 

αγροτεμαχίου Σουρωτής, προκειμένου  η  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  να προχωρήσει  στη σύσταση δουλείας 

χρήσης ή άλλου ενοχικού δικαιώματος (μίσθωση) για κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης στο 

ανωτέρω αγροτεμάχιο. Με την ολοκλήρωση της έρευνας η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα προχωρούσε σε όλες 

τις απαραίτητες και νόμιμες διαδικασίες για τη σύσταση δουλείας χρήσης ή άλλου ενοχικού 

δικαιώματος (μίσθωση), με ανάθεση σε συμβολαιογράφο σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κώδικας 

Συμβολαιογράφων.

Με  το  από  20/01/2017  έγγραφο  του  Συμβολαιογραφικού  Συλλόγου  ορίστηκε 

συμβολαιογράφος για τη σύνταξη του συμβολαίου η κ. Αηδονίδου Αικατερίνη (Α.Μ. 939).

Τα  Συμβολαιογραφικά  έξοδα  εκτιμάται  ότι  ανέρχονται  σε  580,00€ 

συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και  τα  δικαιώματα  υποθηκοφυλακείου 

280,00€.  

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  ανάθεση  σύνταξης  της  συμβολαιογραφικής 

πράξης σύστασης δουλείας για το με αριθμό 154α αγροτεμάχιο Σουρωτής για τριάντα (30) έτη, 

μεταξύ  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  και  του  κ.  Εμμανουηλίδη  Κωνσταντίνου  και  με  συνολικό  ποσό 

9.000,00€ το οποίο θα καταβάλλεται τμηματικά/ ετήσια (300,00€/ έτος), στην κ. Αηδονίδου 

Αικατερίνη (Α.Μ. 939). 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και τις σχετικές διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α  

1. Την σύναψη σύμβασης δουλείας άντλησης ύδατος, μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και του κ. 

Εμμανουηλίδη Κωνσταντίνου, στο με αριθμό 154α αγροτεμάχιο Σουρωτής για διάρκεια 

τριάντα  (30)  έτη,  και  με  συνολικό  ποσό  9.000,00€  το  οποίο  θα  καταβάλλεται 

τμηματικά/ ετήσια (300,00€/ έτος),

2. Την  ανάθεση  σύνταξης  της  συμβολαιογραφικής  πράξης  δουλείας  για  τμήμα  του με 

αριθμό 154α αγροτεμάχιο Σουρωτής για τριάντα (30) έτη, μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και 

του κ.  Εμμανουηλίδη  Κωνσταντίνου  και  με  συνολικό  ποσό τιμήματος  9.000,00€ το 

οποίο  θα  καταβάλλεται  τμηματικά/  ετήσια  (300,00€/  έτος),  στην  κ.  Αηδονίδου 

Αικατερίνη  (Α.Μ.  939),  με  ποσό  αμοιβής  για  τα  Συμβολαιογραφικά  έξοδα  580,00€ 
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συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και  για  τα  δικαιώματα 

υποθηκοφυλακείου 280,00€.   

3. Την ψήφιση της σχετική πίστωσης από τους Κ.Α. 64-01-01-0001, Κ.Α. 54-02-02-0623 

& Κ.Α. 64-11-00-0003 προϋπολογισμού έτους 2017.

4. Την ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ από τον Κ.Α. 64-05-01-0000 έτους 2017. Στους 

προϋπολογισμούς των επόμενων ετών θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9 απόφαση 62/08-05-2017
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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