
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  7/03-04-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 97/2018 Θέμα: Έρευνα τίτλων στα Κτηματολογικά Γραφεία Καλαμαριάς 

και  Θεσσαλονίκης,  έκδοση  κτηματολογικού  φύλλου, 
αποσπάσματος  κτηματολογικού  διαγράμματος  και 
κτηματογραφικού  διαγράμματος  για  το  ακίνητο  με  ΚΑΕΚ 
190432306009/0/0  και  για  το  ακίνητο  με  ΚΑΕΚ 
191042913073/0/0

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  03 

Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Θέρμης»  σε 

έκτακτη  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  1214/29-03-2018  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 εννέα(9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

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

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 υπάρχουν τέσσερα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και 

πρότεινε να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης. Η συζήτηση των θεμάτων κρίνεται αναγκαία 

στην παρούσα συνεδρίαση καθώς αφενός μεταξύ άλλων αφορούν διαδικασίες οι οποίες κρίνεται 

αναγκαίο  να συνεχιστούν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να διασφαλιστεί  η εύρυθμη και 

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης αφετέρου καθώς επίκεινται οι διακοπές του Πάσχα (οι οποίες θα 

καθυστερήσουν τις διαδικασίες) είναι επωφελές για την λειτουργία της επιχείρησης τα ανωτέρω 

θέματα  να  συζητηθούν  πριν  από  αυτές  ώστε  να  μην  υπάρξει  κώλυμα  στη  συνέχιση  των 

διαδικασιών. Τα θέματα αφορούν: 

α. την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018». 
Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-AGreece 
- Bulgaria 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει και η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και είναι απαραίτητη η άμεση 
εκτέλεση της
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β. τη  σύναψη  προγραμματικής  σύμβασης  με  το  Δήμο  Θέρμης  για  την  εκτέλεση  του  έργου 
«Αποχέτευση ομβρίων οικισμού Κ. Σχολαρίου», ώστε να μπορεί να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
δημοπράτησης του έργου
γ. την Έρευνα τίτλων στα Κτηματολογικά Γραφεία Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης και την έκδοση 
σχετικών κτηματολογικών εγγράφων ώστε να διερευνηθεί η ιδιοκτησιακή κατάσταση των ακινήτων 
με  ΚΑΕΚ 190432306009/0/0 και ΚΑΕΚ 191042913073/0/0 και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
προκειμένου στη εκτέλεση του έργου «Ύδρευση Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Θέρμης, Δ. Θέρμης,  
ΠΕ Θεσσαλονίκης»
δ. την εξέταση ένστασης επί της 73.2018 ΑΔΣ για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Επισκευή Αντλητικών 
Συγκροτημάτων  Γεωτρήσεων   & Αντλιοστασίων  Δ.Ε. Θέρμης Έτους 2018». Η συζήτηση κρίνεται 
επιβεβλημένη καθώς είναι αναγκαία η ομαλή συνέχιση της διαδικασίας προκειμένου η επιχείρηση 
να μπορεί να συντηρεί και να επισκευάζει τα αντλητικά συγκροτήματα σε περίπτωση βλάβης ώστε 
να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υδροδότηση των πολιτών της Δ.Ε. Θέρμης.  

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α  η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης  είπε στα μέλη ότι, 

σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν  

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

επιχείρησιν θέματος…»  

Ομοίως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ.  5 του ν 1069/80 «  Ο Πρόεδρος ή τούτου 

κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου α) (…) β) ……, να διορίζη πληρεξουσίους  

και να προβαίνη εις πάσαν δικαστικήν ή εξώδικον πράξιν προστατευτικήν των συμφερόντων της  

επιχειρήσεως,  των πράξεων  τούτων υποβαλλομένων αμέσως εις  το  Συμβούλιον προς  έγκρισιν  

(…).».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ύδρευση Περιοχής 

Επέκτασης Οικισμού Θέρμης, Δ. Θέρμης, ΠΕ Θεσσαλονίκης» κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση του 

ιδιοκτησιακού και νομικού καθεστώτος και της σχετικής καταλληλότητας των αγροτεμαχίων όπου 

θα  εκτελεστεί  το  έργο,  σε  διάφορους  οργανισμούς  και  φορείς,  ώστε  αυτό  να  εκτελεστεί  με 

ασφάλεια.  Ειδικότερα πρότεινε  την έρευνα  τίτλων στα Κτηματολογικά Γραφεία Καλαμαριάς  και 

Θεσσαλονίκης, έκδοσης κτηματολογικών φύλλων, αποσπασμάτων κτηματολογικού διαγράμματος 

για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 190432306009/0/0 και για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 191042913073/0/0.

Επίσης πρότεινε την ανάθεση σε δικηγόρο προκειμένου να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες 

και  συγκεκριμένα  πρότεινε  την  ανάθεση  των  εργασιών  στην  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  κ. 

Μεντεσίδου Ανατολή (ΑΜ 8334).

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 240,00€ 

πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  (ήτοι  :  3ώρες  *  80,00€  =240,00€)  καθώς  εκτιμάται  ότι 

απαιτούνται κατ ελάχιστο 3 ώρες για την εκτέλεση της εργασίας.

Επιπλέον εκτιμάται  στο  ποσό  των  110,00€ πλέον του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  το  κόστος 

αντιγράφων συμβολαίων, πράξεων, γενικώς σχετικών εγγράφων που θα απαιτηθούν. Προτείνετε η 

δέσμευση ποσού 240,00€ από τον Κ.Α. 64-01-01-0000 και του αντίστοιχου Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 

[2]

ΑΔΑ: ΩΛΙΩΟΛΖΛ-ΘΔ0



54-02-02-0623. Ομοίως προτείνετε η διάθεση ποσού 110,00€ πλέον Φ.Π.Α. από τον Κ.Α. 64-12-

98-0010 & 54-02-02-0623 τα οποία θα διατεθούν από την πάγια προκαταβολή.

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  240,00€  πλέον του αναλογούντος  Φ.Π.Α., προκειμένου  στη 

διερεύνηση  του  ιδιοκτησιακού  καθεστώτος  και  της  σχετικής  καταλληλότητας  των 

αγροτεμαχίων όπου θα εκτελεστεί το έργο με τίτλο: «Ύδρευση Περιοχής Επέκτασης Οικισμού 

Θέρμης, Δ. Θέρμης, ΠΕ Θεσσαλονίκης», και ειδικότερα την έρευνα τίτλων στα Κτηματολογικά 

Γραφεία  Καλαμαριάς  και  Θεσσαλονίκης,  έκδοσης  κτηματολογικών  φύλλων,  αποσπασμάτων 

κτηματολογικού διαγράμματος για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 190432306009/0/0 και για το ακίνητο 

με  ΚΑΕΚ  191042913073/0/0,  ώστε  η  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  να  προχωρήσει  στην  ολοκλήρωση  της 

διαδικασίας για την εκτέλεση του ανωτέρω.

2. Ψηφίζεται πίστωση ποσού  240,00€ &  57,60€ αντίστοιχα από τον προϋπολογισμό 

έτους 2018 και θα βαρύνει τους Κ.Α. 64-01-01-0000 & Κ.Α. 54-02-02-0623. Ομοίως εντέλλει 

την  πληρωμή,  από  την  παγία  προκαταβολή,  αντιγράφων  συμβολαίων,  πράξεων,  γενικώς 

σχετικών εγγράφων που θα απαιτηθούν ποσού 110,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. που 

θα βαρύνουν τους Κ.Α. 64-12-98-0010 & 54-02-02-0623 προϋπολογισμού έτους 2018.

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 97/03-04-2018

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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