
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  15/15-12-2015 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 187/2015 Θέμα:  «Αιτήσεις: Η  υπ'  αριθ.  πρωτ.  3966/10-11-2015 
αίτηση του κ. ΛΑΔΕΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 15 

Δεκεμβρίου  2015  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  14:00μ.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.  4400/09-12-2015 

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, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Καραουλάνης  Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         
2. Αναγνώστου Πασχάλης 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Καλαμπίδης Δημήτριος
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Λεμονάκη Χρυσούλα
8. Καραμβαλάση Γεωργία
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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  12o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα μέλη  ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιον 

διοικεί την επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε  

επί παντός αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….». 

Ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  τo με  αριθμό  3966/10-11-2015  αίτημα  του  κ. 

Λαδενογλου Γεωργίου για αποζημίωση εξαιτίας φθοράς στα κουφώματα και στην τοιχοποιία 

στο υπόγειο της οικίας του από διαρροή υδάτων στο ΤΔ Ταγαράδων Δήμου Θέρμης. και της 

αγοράς αντλίας για την εξαγωγή αυτών, σας ενημερώνουμε ότι:

.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών την από 01/12/2015 εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία πιστοποιείται αφενός ότι, μετά από βλάβη που 

προκλήθηκε στο δίκτυο ύδρευσης στο Τ.Δ. Ταγαράδων Δήμου Θέρμης  εισήλθαν νερά εντός 

του υπογείου της οικίας του αιτούντα (Δαβάκη 3, Ταγαράδες) με αποτέλεσμα να προκληθούν 
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φθορές  στα  κουφώματα  και  στην  τοιχοποιία  και  αγοράστηκε  αντλία  (έχει  προσκομίσει 

τιμολόγιο αγοράς) από τον ιδιοκτήτη, για την εξαγωγή των υδάτων. 

Μετά από αυτοψία τεχνικού συνεργείου της ΔΕΥΑΘ, διαπιστώθηκε ότι ισχύουν όλα τα 

παραπάνω -υπάρχουν  συνημμένα  φωτογραφίες  -  και  ζητήθηκε  από  την  υπηρεσία  μας  να 

προσκομιστεί και τιμολόγιο που αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών στα κουφώματα και 

στην τοιχοποιία του υπογείου.

Ο   Πρόεδρος  έχοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  αλλά  και  του  γεγονότος  ότι  δεν  έχει 

προσκομισθεί  τιμολόγιο  ή  προσφορές  που  να  αφορά  την  αποκατάσταση  ζημιών  στα 

κουφώματα  και  στην  τοιχοποιία  του  υπογείου πρότεινε  την  αποδοχή  της  εισήγησης  της 

Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και την έγκριση του με αριθμό 3966/10-11-2015 αιτήματος 

αποζημίωσης ποσού 59,90€ που αφορά στην αγορά αντλίας για εξαγωγή των υδάτων.

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 διατάξεις του  άρθρ.5 του Ν. 1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει  το  με  αριθμό  3966/10-11-2015  αίτημα,  του κ.  Λαδενογλου  Γεωργίου  για 

αποζημίωση  εξαιτίας  φθοράς  στα  κουφώματα  και  στην  τοιχοποιία  στο  υπόγειο  της 

οικίας του από διαρροή υδάτων στο ΤΔ Ταγαράδων Δήμου Θέρμης, ποσού 59,90€ που 

αφορά στην αγορά αντλίας για εξαγωγή των υδάτων.

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15 απόφαση 187/15-12-2015

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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