
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  3/10-03-2015  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 35/2015 Θέμα: «Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής νομικών συμβουλών 

σχετικά με την από 5/3/2015 εξώδικη όχληση της κ. Αλτή 
Μαρία για καταβολή αποζημίωσης».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  10 
Μαρτίου 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. 556/05-03-2015 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. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Αναγνώστου Πασχάλης
7. Κεσίδη Αναστασία
8. Λεμονάκη Χρυσούλα

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 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 παρ.1 «1.  Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την 
επιχείρησιν και διαχειρίζεται  την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει  δε επί παντός  
αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….».

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από 5-3-2015 Εξώδικη Διαμαρτυρία 
της κ. Άλτη Μαρία η οποία ζητά αποζημίωση ποσού 15.290,00€ λόγω ζημιών που προκλήθηκαν 
στο ακίνητό της από βλάβη που συνέβη στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην περιοχή 
της Καρδίας την 21η/6/2015.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι, πράγματι συνέβη βλάβη στον αγωγό ύδρευσης του Ν. 
Ρυσίου που τροφοδοτεί τη δεξαμενή του Ν. Ρυσίου στα νεκροταφεία. Ο αγωγός περνά δίπλα από 
το οικόπεδο της κ. Άλτη Μαρίας και τα νερά της βλάβης βρήκαν διέξοδο στο υπόγειο του σπιτιού 
της.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε την επομένη μέρα που η κ. Αλτή επικοινώνησε με την υπηρεσία. 
Στο υπόγειό της είχε διάφορα εμπορεύματα και αντικείμενα άλλα σε ράφια και άλλα πεταμένα σε 
σορούς. Την ίδια  μέρα ο κ.  Φωτιάδης Αθανάσιος  προϊστάμενος τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης 
επισκέφτηκε το χώρο όπου έκανε σχετική αυτοψία και φωτογραφικές λήψεις. Στη συνέχεια το σπίτι 
της  κ.  Αλτή επισκέφτηκαν τα μέλη του Δ.Σ.  κ.  Αντωνιάδου Μαρία  και  Αναγνώστου Πασχάλης 
προκειμένου να έχουν ιδία άποψη των ζημιών. 
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Από  την  αυτοψία  προέκυψε  πως  παπούτσια,  ρούχα,  κομπιούτερ  και  άλλα  αντικείμενα 
μεγάλης αξίας δεν βρέθηκαν όπως η κ. Άλτη είχε δηλώσει στη σχετική λίστα αποζημίωσης ειδών 
που κατεστράφησαν.

Υπήρχαν μόνο καλλυντικά είδη και είδη κομμωτηρίου σε ράφια και κούτες, κρέμες και υλικά 
για την κατασκευή κοσμημάτων φο μπιζού. Τα προϊόντα αυτά προέρχονταν από τη διάλυση μιας 
εταιρείας,  φίλης  της  κ.  Άλτη,  κατά  δήλωσή  της,  που  είχε  κατάστημα  στη  Θεσσαλονίκη.  Την 
επόμενη  μέρα η  κ.  Άλτη  ήρθε  στα  γραφεία  της  Δ.Ε.Υ.Α.  και  από  την  αρχική  λίστα  που είχε 
προσκομίσει αφαίρεσε κάποια αντικείμενα για τα οποία αιτούνταν αποζημίωση.

Ο Πρόεδρος, με βάση την αυτοψία που διενήργησαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Προϊστάμενος 
τμήματος Δ.Ε.Υ.Α.,  είπε ότι  τα εμπορεύματα δεν ήταν οικιακής  χρήσης αλλά εμπορίου και  θα 
μπορούσε να τα έχει σε ράφια ή παλέτες για να τα προφυλάξει. Όλα ήταν σε μπουκάλια πλαστικά 
και  θα  μπορούσε  να  αντικατασταθούν  μόνο  τα  κουτιά  συσκευασίας  τους  καθώς  το  φυσικό 
περιεχόμενο δεν είχε πληγεί από το νερό.

Το διοικητικό Συμβούλιο με την με αριθμό 162/2014 απόφαση του εξέτασε την αίτηση για 
αποζημίωση που είχε υποβάλλει η κ. Άλτη Μαρία και ενέκρινε:

 Τη σύσταση επιτροπής εκτίμησης των ζημιών η οποία θα συντάξει και σχετική έκθεση 
ώστε  το  Δ.Σ.  να  αποφασίσει  για  τη  σχετική  αποζημίωση  σχετικά  με  την  με 
αριθμό2245/25-06/2014 αίτηση της κ. Αλτή Μαρία, καταναλωτή ύδρευσης ακινήτου της 
περιοχής Καρδίας (Σύνορο Καρδίας 3- Παλαιό Γήπεδο) 

 Την προσκόμιση των τιμολογίων-δελτίων αποστολής όπου αναγράφεται  η αξία και  η 
ποσότητα των εμπορευμάτων που υπήρχαν στον πληγέντα από τη διαρροή χώρο καθώς 
και στην περίπτωση που επισκευάστηκαν ή αντικαταστάθηκαν κατεστραμμένα μέρη του 
υπογείου  τα  σχετικά  τιμολόγια  εκτέλεσης  των  εργασιών  ή  προμήθειας  των 
κατεστραμμένων ειδών προκειμένου η επιτροπή να συντάξει τη σχετική έκθεση της.

Πάραυτα η κ. Άλτη ουδέποτε προσκόμισε το οποιοδήποτε παραστατικό ή εκτίμηση τεχνικών 
με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία σύνταξη σχετικής έκθεσης από την αρμόδια επιτροπή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση σε δικηγόρο παροχής έγγραφων νομικών 
συμβουλών  προκειμένου  να  αντιμετωπισθεί  η  ανωτέρω  υπόθεση  καθώς  στην  επιχείρηση  δεν 
απασχολείται νομικός ο οποίος θα μπορούσε να συμβουλέψει την επιχείρηση για το χειρισμό αυτής 
και πρότεινε την ανάθεση παροχής έγγραφων νομικών συμβουλών στον δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. 
Μαρκάτη Κωνσταντίνο(ΑΜ 9577) και  την  καταβολή αμοιβής  με χρονοχρέωση σύμφωνα  με τις 
διατάξεις  του Κώδικα Δικηγόρων όπως έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει  και  με  80,00€ πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά ώρα απασχόλησης»

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. Αναθέτει  στο  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  κ.  Μαρκάτη  Κωνσταντίνο(ΑΜ  9577) την  παροχή 

έγγραφων νομικών συμβουλών προκειμένου να αντιμετωπισθεί  η υπόθεση της  κ.  Άλτη 
Μαρία η οποία κατέθεσε την από 5-03-2015 εξώδική διαμαρτυρία για καταβολή αποζημίωση 
ποσού 15.290,00€ λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στο ακίνητό της από βλάβη που συνέβη 
στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην περιοχή της Καρδίας την 21η/6/2015.

2. Η  αμοιβή  του  πληρεξούσιου  δικηγόρου  Κωνσταντίνο  Μαρκάτη  (ΑΜ  9577)  θα  γίνει  με 
χρονοχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και με 80,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά ώρα απασχόλησης»

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 3 απόφαση 35/10-03-2015
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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