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Από  το  υπ’  αριθμ.  4/05-04-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 43/2016 Θέμα:  Αιτήσεις:  «Εξέταση  του  με  αριθμό  752/21-03-2016 
αιτήματος αποζημίωσης».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  5 

Απριλίου 2016 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. 921/01-04-2016 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 εννιά(9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Αναγνώστου Πασχάλης
3. Χρυσοχόου Παύλος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
7. Δημητρίου Δημήτριος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα 
9. 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 είπε στα μέλη ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης που αφορά στον 
προγραμματισμό  εκτάκτου  προσωπικού  οκτάμηνης  διάρκειας  και  λόγω  των  αναγκών  της 
επιχείρησης προτείνετε να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9o 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 752/21-03-2016 αίτημα του κ. Μακρή 

Ανδρέα  και  λοιπών  αιτούντων  για  αποζημίωση,  εξαιτίας  ζημιών(αναφέρονται  αναλυτικά  στην 

επισυναπτόμενη αίτηση) που υπέστησαν σημεία των κατοικιών τους εξαιτίας των τριών ημερών 

καθυστέρησης  αποκατάστασης βλάβης  σε βάνα εντός φρεατίου ύδρευσης στην οδό Παρμενίωνος 

στο Δ.Δ. Θέρμης. 

Στη  συνέχεια,  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  από  29η-03-2016  εισήγηση  της  Τεχνικής 

Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία βάσει των αρχείων της υπηρεσίας μας, την 23η 

ΑΔΑ: 6ΦΒ5ΟΛΖΛ-ΜΥΞ



Ιανουαρίου 2016 ημέρα Σάββατο το απόγευμα, αποκαταστάθηκε βλάβη σε βάνα εντός φρεατίου 

ύδρευσης στην οδό Παρμενίωνος στο Δ.Δ. Θέρμης. Οι αιτούντες κατέθεσαν αίτηση στην υπηρεσία 

μας, με την οποία αναφέρουν ότι παρουσιάστηκαν ζημιές σε σημεία των κατοικιών τους εξαιτίας 

των τριών  ημερών  καθυστέρησης   αποκατάστασης  της  ανωτέρω βλάβης.  Μετά  από  αυτοψία 

μηχανικών της ΔΕΥΑΘ διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1. Ο αγωγός στον οποίο παρουσιάστηκε βλάβη δεν είναι κεντρικός αγωγός υψηλής πίεσης 

αλλά περιαστικό  δίκτυο χαμηλής πίεσης και παροχής.

2. Στο εν λόγω συγκρότημα κατοικιών παρατηρήθηκαν πολλές ρωγμές σε μεγάλη απόσταση 

από το σημείο διαρροής.

3.  Υπάρχουν  τουλάχιστον εμφανείς  οικοδομικές  ρωγμές  σε  σημεία  αντίθετης  κλίσης  σε 

σχέση με το φρεάτιο και τη ροή διαρροής.  

4. Στην συγκεκριμένη και την άνω περιοχή (δεν υφίσταται υδρευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΘ) 

του συγκροτήματος παρατηρήθηκε αυξημένη υγρασία και σαθρότητα του εδάφους. 

Ο   Πρόεδρος  έχοντας  υπόψη  τα  παραπάνω  πρότεινε  την  αποδοχή  της  εισήγησης  της 

Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. και την απόρριψη του με αριθμό 752/21-03-2016 αιτήματος του 

κ.  Μακρή Ανδρέα και  λοιπών αιτούντων για  αποζημίωση ποσού 15.900,00€ βάσει  εκτιμήσεως 

μηχανικού εκ μέρους των αιτούντων.

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 κατά πλειοψηφία

1. Απορρίπτει  το  με  αριθμό  752/21-03-2016  αίτημα  του  κ.  Μακρή  Ανδρέα  και  λοιπών 

αιτούντων, για αποζημίωση ποσού 15.900,00€ βάσει εκτιμήσεως μηχανικού εκ μέρους των 

αιτούντων, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και τα 

οποία αναλυτικά εκτέθηκαν στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

Μειοψήφησαν τα μέλη του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος και Ευθυμιάδης Ευθύμιος.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 43/05-04-2016

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: 6ΦΒ5ΟΛΖΛ-ΜΥΞ
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