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Από  το  υπ’  αριθμ.  7/13-06-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 81/2012

Θέμα:« Αιτήσεις: υπ αριθμό 1190/03-04-2012 αίτηση»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 13 
Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00μ.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.  1989/08-06-2012  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 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1
Αναγνώστου Πασχάλης 
(Αντιπρόεδρος)προσήλθε κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος

2 Χριστοφόρου Γεώργιος 2 Τσολάκη Ελευθερία

3 Χρυσοχόου Παύλος 3 Λεμονάκη Χρυσούλα   

4 Αντωνιάδου Μαρία 4 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

5 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

6 Καρκατζίνος Νικόλαος 

7 Κεσίδη Αναστασία 
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  13ο θέμα   της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι, 
σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 5 του Ν.  1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο…
διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντας την  
επιχείρησιν θέματος….».

Ο Πρόεδρος  θέτει  υπόψη  των  μελών  την  υπ  αριθμ.1190/03-04-2012  αίτηση  των  κ. 
Γκορλίτσα Βασιλείου & Γκορλίτσα Ευστρατίου, σύμφωνα με την οποία, αιτούνται αποζημίωσης 
διότι, πλημμύρισε υπόγειος αποθηκευτικός χώρος της κατοικίας τους επί της οδού  Ταβάκη 25, 
από βλάβη του αγωγού ύδρευσης, με αποτέλεσμα να υποστεί διάφορες ζημίες ο αποθηκευτικός 
χώρος.

Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών συνημμένη  έκθεση και εκτίμηση των κ. 
Γκορλίτσα  Βασιλείου  &  Γκορλίτσα  Ευστρατίου,  για  τις  ζημιές  που  υπέστη  ο  υπόγειος 
αποθηκευτικός χώρος του ακινήτου, σύμφωνα με την οποία το συνολικό κόστος αποκατάστασης 
της ζημίας ανέρχεται σε 300,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Με την με αριθμό 57/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύσταση 
τριμελούς επιτροπής, η οποία εντάλθηκε να διενεργήσει αυτοψία στον προαναφερόμενο χώρο 
προκειμένου να αξιολογήσει τη ζημία και να εκτιμήσει το κόστος αποζημίωσης.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  αξιολόγηση  της  αρμόδιας 
επιτροπής για την βλάβη στην οδό Ταβάκη 25 σύμφωνα με την οποία: «μετά από σύσκεψη η 
επιτροπή κατέληξε στις εξής εκτιμήσεις: Αναφορικά με την με αριθμό 1190/03-04-2012 αίτηση  
των Γκουρλίτσα Βασιλείου και Γκουρλίτσα Ευστρατίου καμία αποζημίωση καθώς οι αποζημιώσεις  
για  τις  με  αριθμό  1189/2012  και   1007/23-03/2012  αιτήσεις  αφορούν  τον  ίδιο  υπόγειο  
αποθηκευτικό χώρο» 

 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 και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΔΑ: Β4ΛΝΟΛΖΛ-ΔΛΣ



Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α

1. Την απόρριψη του με αριθμ. 1190/03-04-2012 αιτήματος των κ. Γκορλίτσα Βασιλείου & 
Γκορλίτσα Ευστρατίου,  για αποζημίωση ζημιών,  που υπέστη ο υπόγειος αποθηκευτικός 
χώρος του ακινήτου επί της οδού  Ταβάκη 25, από βλάβη του αγωγού ύδρευσης καθώς οι 
αποζημιώσεις για τις με αριθμό 1189/2012 και  1007/23-03/2012 αιτήσεις σύμφωνα με τις 
με  αριθμό  79/2012  &  80/2012  αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α. 
αφορούν τον ίδιο υπόγειο αποθηκευτικό χώρο και  δεν υφίσταται λόγος για περαιτέρω 
αποζημίωση .

Απείχε της ψηφοφορίας ο κ. Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

           Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 81/13-06-2012
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                   ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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