
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  14/30-09-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 168/2013 Θέμα:« Αιτήσεις»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  30 
Σεπτεμβρίου  2013,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 3609/25-09-2013 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 
9,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Τσολάκη Ελευθερία

3
.

Καρκατζίνος Νικόλαος

4
.

Κουγιάμης Αργύριος

5
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

6
.

Χριστοφόρου Γεώργιος

7
.

Αντωνιάδου Μαρία

8
.

Κεσίδη Αναστασία

9
.

Λεμονάκη Χρύσα

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 και σύνταξη των πρακτικών του συμβουλίου.

Το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε ομόφωνα πρώτο και το 7ο  θέμα δεύτερο.
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 έθεσε υπόψη των μελών τις με αριθμό:
 3489/19-09-2013 αίτηση του κ. Μαρούλη Στεργίου, με αριθμό 3650/27-09-2013 αίτηση 

του κ. Βίτσιου Στεργίου, με αριθμό αίτηση του κ. 3435/16-09-2013 Βαξεβανίδη Ι. – Χ. Λόρτου 
Ο.Ε.,  με  αριθμό  3685/30-09-2013 αίτηση του κ.  Αραμπατζή  Χρήστου,  καταναλωτών  ύδρευσης 
ακινήτων της περιοχής Σουρωτή οι οποίοι αιτούνται αποζημιώσεων λόγω ζημιών που προκλήθηκαν 
στα ακίνητά τους από βλάβη που συνέβη στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην περιοχή 
της Σουρωτής.

Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την με 3657/27-09-2013 αίτηση της κ. Χασιώτη 
Αγγελική η οποία αιτείται την μη χρέωση χρήσης αποχέτευσης καθώς δεν έχει συνδεθεί στο δίκτυο 
αποχέτευσης. Λόγω του ανωτέρω η κ. Χασιώτη Αγγελική καταθέτει μόνο το ποσό που αφορά τις 
χρεώσεις ύδρευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι, σχετικά με τις αιτήσεις οι οποίες αφορούν αποζημιώσεις 
αποκαταστάσεων ζημιών στα ακίνητα των αιτούντων λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, πράγματι, 
συνέβη βλάβη στο δίκτυο η οποία προκάλεσε  κάποιες  ζημίες  στις  ιδιοκτησίες των ανωτέρω και 
πρότεινε να συσταθεί επιτροπή αυτοψίας και εκτίμησης των ζημιών η οποία θα συντάξει και σχετική 
έκθεση. Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. θα μπορεί να αποφασίσει για τις σχετικές αποζημιώσεις. Η επιτροπή 
θα  αποτελείται  από  τον  Αντιπρόεδρο  του  Δ.Σ.  κ.  Αναγνώστου  Πασχάλη,  τη  Διευθύντρια  της 
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Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. κ. Πασιά Θεοδώρα, τον Προϊστάμενο κ. Φωτιάδη Αθανάσιο και 
όπου αυτό απαιτηθεί από τον κ. Μήτρογλου Στράτο. 

Αναφορικά με την αίτηση της κ. Χασιώτη Αγγελική ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνει αυτοψία 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν περνάει αγωγός μπροστά από το ακίνητο και να εφαρμοσθούν οι 
σχετικές διατάξεις

   
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και τις σχετικές διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α  
1. Για τις με αριθμό 3489/19-09-2013 αίτηση του κ. Μαρούλη Στεργίου, με αριθμό 3650/27-

09-2013 Βίτσιου Στεργίου, με αριθμό 3435/16-09-2013 Βαξεβανίδη Ι. – Χ. Λόρτου Ο.Ε., με 
αριθμό  3685/30-09-2013  αίτηση  του  κ.  Αραμπατζή  Χρήστου  καταναλωτές  ύδρευσης 
ακινήτων  της  περιοχής  Σουρωτή  οι  οποίοι  αιτούνται  αποζημιώσεων  λόγω  ζημιών  που 
προκλήθηκαν στα ακίνητά τους από βλάβη που συνέβη στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης τη σύσταση επιτροπής αυτοψίας και εκτίμησης των ζημιών η οποία θα συντάξει και 
σχετική έκθεση ώστε το Δ.Σ. να αποφασίσει για τις σχετικές αποζημιώσεις. Η επιτροπή θα 
αποτελείται  από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναγνώστου Πασχάλη, τη Διευθύντρια της 
Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. κ. Πασιά Θεοδώρα, τον Προϊστάμενο κ. Φωτιάδη Αθανάσιο 
και όπου αυτό απαιτηθεί από τον κ. Μήτρογλου Στράτο. 

2. Σχετικά με την αίτηση της κ. Χασιώτη Αγγελική να γίνει αυτοψία προκειμένου να διαπιστωθεί 
εάν περνάει αγωγός αποχέτευσης μπροστά από το ακίνητο και την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων. 

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 14 απόφαση 168/30-09-2013
 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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