
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  13/27-06-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 159/2018 1. Θέμα:  Ανάθεση  έρευνας  ιδιοκτησιακού  καθεστώτος 

αγροτεμαχίων  που  αφορούν  το  έργο  “Κατασκευή 
εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγίας Παρασκευής και 
συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών – Θέρμης”

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  27 

Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.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’  αριθμό  2557/22-06-2018  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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

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

8.
Ευθυμίου Ιωάννης 

(αναπληρωματικό μέλος)

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 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…» 

Ο Πρόεδρος είπε έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα 

με την οποία προκειμένου στην αντιμετώπιση του αποχετευτικού προβλήματος του οικισμού της 

Αγίας  Παρασκευής  του  Δήμου  Θέρμης  ο  Δήμος  Θέρμης  έχει  συντάξει  τη  μελέτη  “Κατασκευή 

εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Αγίας Παρασκευής και συνδετηρίου με συλλεκτήρα Βασιλικών – 

Θέρμης”. Στα έργα, περιλαμβάνεται η κατασκευή των αποχετευτικών αγωγών (συλλεκτήρων και 

βασικών) του εσωτερικού δικτύου του οικισμού και του αγωγού μεταφοράς λυμάτων.
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Το έργο της μελέτης έχει ενταχθεί στα πλαίσια του  ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

2014-2020 “Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, Άξονας '14 – Διατήρηση 

και  Προστασία  του  περιβάλλοντος  –  Προαγωγή  της  Αποδοτικής  Χρήσης  των  πόρων  (ΤΣ)', 

πρόγραμμα με τίτλο ‘Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) 

στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με 

την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ’ και βρίσκεται στη φάση έγκρισης των Τευχών Δημοπράτησης.

Στη μελέτη λήφθηκε υπόψη η θεσμοθετημένη επιφάνεια που καταλαμβάνει ο οικισμός. Η 

μορφολογία  του  εδάφους  στις  οικιστικές  περιοχές  δυτικά  και  νοτιοδυτικά  του  υφιστάμενου 

οικισμού,  παρουσιάζει  αντίθετες,  απότομες κλίσεις  σε σχέση με  αυτή του υπόλοιπου οικισμού. 

Συνεπώς,  η τοπογραφία και  η χωροταξία της περιοχής, οδήγησε σε μονοσήμαντη επιλογή της 

χάραξης των αγωγών.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της μελέτης, ένας από τους αγωγούς συλλογής λυμάτων από 

την εν λόγω περιοχή, διέρχεται από τα υπ’ αριθμ. 503 και 504 αγροτεμάχια της διανομής του 

αγροκτήματος  της  Αγίας  Παρασκευής  τα  οποία  φέρεται  ότι  ανήκουν  στους  Αρετό  Ιωάννη  και 

Μανουκάκη  Αλέξανδρο  αντίστοιχα.  Για  τον  ενδελεχή  έλεγχο  του  ιδιοκτησιακού  καθεστώτος 

κρίνεται αναγκαία η έρευνα στο υποθηκοφυλακείο καθώς και η λήψη αντιγράφων συμβολαίων 

ώστε με ασφάλεια να διενεργηθούν οι  απαιτούμενες  διαδικασίες  για τη σύσταση αναγκαστικής 

δουλείας διέλευσης αγωγού. 

Με βάση την ανωτέρω εισήγηση ο Πρόεδρος, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση σε δικηγόρο 

προκειμένου στη διενέργεια  έρευνας  στο υποθηκοφυλακείο  καθώς και  στη λήψη αντιγράφων 

συμβολαίων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4194/2013 « η αμοιβή του δικηγόρου 

ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό του….»

Ομοίως σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, περί χρονοχρέωσης, ο Πρόεδρος πρότεινε η 

αμοιβή της πληρεξούσιου δικηγόρου, κ. Μεντεσίδου Ανατολή να οριστεί  στο ποσό των 480,00€ 

πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  (ήτοι  :  6ώρες  *  80,00€  =480,00€)  καθώς  εκτιμάται  ότι 

απαιτούνται κατ ελάχιστο 6 ώρες για την εκτέλεση της εργασίας.

Επιπλέον εκτιμάται στο ποσό των 200,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. το κόστος για 

την λήψη αντιγράφων συμβολαίων τα οποία θα πληρωθούν από την Πάγια  προκαταβολή,  εάν 

απαιτηθεί. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει  την  ανάθεση  έρευνας,  στη  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  κ.  Μεντεσίδου  Ανατολή  (ΑΜ 

8334)με ποσό ανάθεσης 480,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., προκειμένου στη διερεύνηση του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε  διάφορους οργανισμούς και φορείς, ώστε ο Δήμος Θέρμης στα πλαίσια 

εκτέλεσης  του  έργου  “Κατασκευή  εσωτερικού  δικτύου  ακαθάρτων  Αγίας  Παρασκευής  και 
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συνδετηρίου  με  συλλεκτήρα  Βασιλικών  –  Θέρμης” και  της  προγραμματικής  σύμβασης  με  τη 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  να  μπορεί  να  προβεί  με  ασφάλεια  στις  απαιτούμενες  διαδικασίες  για  τη  σύσταση 

αναγκαστικής δουλείας διέλευσης αγωγού.

2. Εγκρίνει  ομοίως  το  κόστος  ποσού  200,00€  για  τη  λήψη αντιγράφων  συμβολαίων  ,  στην 

περίπτωση που απαιτηθούν. Η πληρωμή τους λόγω της μη βέβαιης δαπάνης θα γίνει  από την Πάγια 

προκαταβολή. 

3. Ψηφίζεται  πίστωση  ποσού  480,00€  από  τον  Κ.Α.  64-01-01-0000  και  του  αναλογούντος 

Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 προϋπολογισμού έτους 2018.

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο13 απόφαση 159/27-06-2018

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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