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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  13/07-08-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 96/2017 Θέμα:  «Έγκριση  όρων  σύστασης  σύμβασης  δουλείας 
άντλησης ύδατος στο υπ’ αριθμ. 154α αγροτεμάχιο Τ.Δ. 
Σουρωτής».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 7 

Αυγούστου  2017  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00μ.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.  2914/02-08-2017 

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 έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μαρκούδης Γρηγόριος ( προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος)
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2.  Λεμονάκη Χρυσούλα
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
4. Φωτιάδης Αθανάσιος 4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5. Σαμαράς Σωκράτης 5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Ευθυμίου Ιωάννης 

(αναπληρωματικό μέλος)
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  εισηγούμενος  το  5o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι, 

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

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

επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….».

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  των  Τ.Κ.  Σουρωτής  και  Αγ.  Παρασκευής  και  λόγω  της  μη  ύπαρξης 

Δημοτικού 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. 

Με την με αριθμό 62/2017 εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης δουλείας άντλησης ύδατος, 
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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).  Ομοίως  εγκρίθηκε  η  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, στην συμβολαιογράφο κ. Αηδονίδου Αικατερίνη (Α.Μ. 939). 

Μετά την απαιτούμενη προεργασία και προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για 

τη  σύσταση  δουλείας  στο  ανωτέρω  αγροτεμάχιο  ο  Πρόεδρος  εισηγήθηκε  ώστε  να 

συμπεριληφθούν στην συμβολαιογραφική πράξη οι κάτωθι όροι ως εξής:

1. Τη σύσταση σύμβασης δουλείας άντλησης ύδατος στο υπ’ αριθμ. 154α αγροτεμάχιο, 

ιδιοκτησίας  του  Κωνσταντίνου  Εμμανουηλίδη  στην  επιφάνεια,  στο  έδαφος  και  στο 

υπέδαφος της ιδιοκτησίας για το σκοπό του ελέγχου, της εκσκαφής, της προετοιμασίας, 

της κατασκευής, της λειτουργίας, της διατήρησης, της επισκευής, της αποκατάστασης 

φθορών,  της  αντικατάστασης  της  εγκατάστασης  μαζί  με  όλα  τα  απαραίτητα  και 

κατάλληλα εξαρτήματα. 

2. Η δουλεία να συσταθεί σε τμήμα του όλου αγροτεμαχίου, εμβαδού 484,10 τ.μ., όπως 

αυτό αποτυπώνεται στο συνημμένο στο παρόν, από Μάιο 2017 τοπογραφικό διάγραμμα 

του Κωνσταντίνου Τάτση.

3. Η διάρκεια της δουλείας να είναι τριάντα (30) έτη, αρχής γενομένης από την υπογραφή 

της συμβολαιογραφικής πράξης και  λήγουσας την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 

2047.

4. Για τη σύσταση της δουλείας το τίμημα, συμπεριλαμβανομένης και της αποζημίωσης για 

την αποκλειστική χρήση του άνω τμήματος να ορισθεί στο ποσό των εννέα χιλιάδων 

ευρώ  (9.000,00  ευρώ)  συνολικά,  καταβαλλόμενο  σε  δόσεις  των  τριακοσίων  ευρώ 

(300,00 €) ετησίως, τον 1ο μήνα    κάθε έτους. 

5. Να  επιτρέπεται  η  ακώλυτη  χρήση  του  υπολοίπου  αγροτεμαχίου,  υπό  τον  όρο  της 

συνέχισης της απρόσκοπτης χρήσης του τμήματος στα οποίο θα συσταθεί η δουλεία 

από τη ΔΕΥΑΘ. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος αφού ενημέρωσε τα μέλη ότι για την παραπάνω πράξη 

θα απαιτηθεί φόρος 278,10€ κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του  άρθρ.5 παρ.2 περ. ε) του Ν. 1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει τους όρους για τη σύσταση δουλείας άντλησης ύδατος στο υπ’ αριθμ. 154α 

αγροτεμάχιο Σουρωτής,  ιδιοκτησίας  του  Κωνσταντίνου  Εμμανουηλίδη  όπως  αυτοί 

παρουσιάστηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
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2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 278,10€ από τον Κ.Α. 64-11-00-0003 προϋπολογισμού έτους 

2017

3. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πονερίδη Παναγιώτη για την υπογραφή του 

σχετικού συμβολαίου και εγγράφων που θα απαιτηθούν.

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 13 απόφαση 96/07-08-2017

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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