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  Δ . Ε . Υ . Α .  

Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ  
  

 

Εκ του πρακτικού της υπ' αρ.  16η ς/2016 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ  

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Παραχώρηση χρήσης νερού της υδρομάστευσης Μοριάρη Πελέης 

Τ.Κ. Διδύμων στην Ιερά Μονή Αυγού» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Σ :  1 5 9 / 2 0 1 6  

 

1. Σήμερα την 19η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

19:00 το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της 

Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2233/13-09-2016 πρόσκληση του 

Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2, του Ν.1069/80, για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

2. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία ότι σε σύνολο 

επτά (7) μελών ήταν παρόντα πέντε (5). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Πάλλης  

Ο Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Αποστόλου  

Τα Μέλη:  

Γεώργιος Τσεγκής 

Σπυρίδων Ζόγκας  

Παναγιώτα Παπαδημητρίου 

Τα Μέλη : 

Aνδριανός Μπακούρος 

Κωστούλα Φασιλή 

3. Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν η διοικητική υπάλληλος Ευθυμία Τσιφτσιάν 

(πρακτικογράφος). 

 

4. Στη συνεδρίαση αυτή τα πρακτικά τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή.  

 

5. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω για το 11ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 
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6. Την εισήγηση την έκανε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. κ. Παναγιώτης Αποστόλου 

όπου είπε τα εξής: 

 

Όπως γνωρίζετε έχουμε σταματήσει να χρησιμοποιούμε την υδρομάστευση στην θέση Μοριάρη 

Πελεής της Τ.Κ. Διδύμων περίπου τρείς (3) μήνες. Για την υδροδότηση της Τ.Κ. Διδύμων 

χρησιμοποιούμε την γεώτρηση στην ίδια θέση, το νερό της οποίας τροφοδοτεί την κεντρική 

δεξαμενή στην Πελεή και καλύπτει με όλες τις άλλες γεωτρήσεις τις ανάγκες της Κοινότητας. 

Προτείνω να παραχωρήσουμε την χρήση του νερού της υδρομάστευσης στην Ιερά Μονή Αγ. 

Δημητρίου Αυγού της Τ.Κ. Διδύμων, η οποία επανασυστάθηκε πρόσφατα και η παραχώρηση αυτή 

θα υποστηρίξει τη λειτουργία της. Το νερό θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες υγιεινής και 

καθαριότητας της Μονής  καθώς και για τις αρδευτικές ανάγκες της.  

 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα 

παραπάνω 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α ,    

Να παραχωρηθεί η χρήση του νερού της υδρομάστευσης στην θέση Μοριάρη στην Ιερά Μονή Αγ. 

Δημητρίου Αυγού της Τ.Κ. Διδύμων, για τις ανάγκες υγιεινής και καθαριότητας της Μονής καθώς 

και για τις αρδευτικές ανάγκες της. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 159/2016. 

 

8. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:  

Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Πάλλης 

O Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Αποστόλου 

Τα Μέλη: Γεώργιος Τσεγκής, Σπυρίδων Ζόγκας, Παπαδημητρίου Παναγιώτα  

 

 

 Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ 

ΑΔΑ: 6860ΟΡ3Θ-ΜΝΕ
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