
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                            

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  5/05-05-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 51/2016 Θέμα: «Αιτήσεις:  «Εξέταση του με αριθμό 999/5-4-2016 
αιτήματος»

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

2016  ημέρα  Πέμπτη  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. 1269/25-04-2016 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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Αναγνώστου Πασχάλης
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 είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία (3) ένα θέματα εκτός ημερησίας διάταξης που 
αφορά:  α)  στην  εξέταση  ένστασης  κατά  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των  τεχνικών 
προδιαγραφών  της  μελέτης  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  :  Προμήθεια  Αυτοκινούμενου 
Ελαστικοφόρου Φορτωτή – Εκσκαφέα’»  που διενεργείται  ηλεκτρονικά  και  επείγει  να  εξεταστεί 
προκειμένου να αποφασισθεί η συνέχιση ή όχι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθώς υπάρχουν 
ημερολογιακοί περιορισμοί κρίνεται ως επείγον

β)  στην έγκριση των πρακτικών διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών 
σωλήνων  και  εξαρτημάτων  ύδρευσης  πού  λόγω  έλλειψης  υλικών  και  αναγκαιότητας  της 
προμήθειας και προκειμένου στην εύρυθμη και απρόσκοπτη υδροδότηση των κατοίκων του Δήμου 
επείγει να εξεταστεί από το παρόν συμβούλιο και

γ) έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των δαπανών μετάβασης υπαλλήλων 
στην  27η Τακτική  Συνέλευση  της  Ε.Δ.Ε.Υ.Α.  στη  Χαλκίδα στις  9,  10  &11  Ιουνίου  2016,  στο 
Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας που λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας 
κλινών (σύμφωνα με το με αριθμό 1762/25-04-2016 έγγραφο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) θα πρέπει να γίνει 
το συντομότερο δυνατό

και πρότεινε να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης
Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5o 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 
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επιχείρησιν και διαχειρίζεται  την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει  δε επί παντός  

αφορώντος την επιχείρησιν θέματος, ….». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμό 999/5-4-2016 αίτημα του κ. Ελμάζη 

Άγγελου  για αποζημίωση, σε αγορές α) αντλίας για τη συλλογή των υδάτων & β) αφυγραντήρα 

και  της  κατασκευής  φρεατίου,  μετά από  ζημιές  που προκλήθηκαν  στην  κατοικία  του στο  Δ.Δ 

Ταγαράδων εξαιτίας  διαρροής αγωγού ύδρευση. 

Στη  συνέχεια,  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την  από  15-04-2016  εισήγηση  της  Τεχνικής 

Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία «..Σύμφωνα με αυτοψία τεχνικού συνεργείου στις  

23/10/2015 προκλήθηκε σοβαρή βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης διατομής  Φ250, ο οποίος  

διέρχεται  σε  δημοτική  οδό  παράλληλα  της  κατοικίας  του  αιτούντα.  Το  τεχνικό  συνεργείο  της  

ΔΕΥΑΘ αποκατέστησε άμεσα την βλάβη όπως και παράλληλα διαπίστωσε την εισροή υδάτων εντός  

του υπόγειου χώρου της οικίας του με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν φθορές στα έπιπλα και στην  

τοιχοποιία». 

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

Τεχνικής  Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.  και  την  έγκριση του με  αριθμό  999/5-4-2016 αίτημα  του κ. 

Ελμάζη Άγγελου, με ποσό αποζημίωσης 423,6€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. τιμολογίων), βάσει 

των σχετικών παραστατικών που προσκόμισε ο αιτών.

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  999/5-4-2016  αίτημα  του  κ.  Ελμάζη  Άγγελου για  αποζημίωση, 

εξαιτίας βλάβης που υπέστη το ακίνητό του (οικεία)  επί της οδού Δαβάκη 2 Ταγαράδες,   η 

οποία προκλήθηκε από σοβαρή βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης διατομής  Φ250, ο  

οποίος διέρχεται σε δημοτική οδό παράλληλα της κατοικίας του αιτούντα,  ποσού  423,6€ 

(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  τιμολογίων)  σύμφωνα  και  με  τα  σχετικά  αποδεικτικά 

αποκατάστασης των ζημιών που προσκόμισε.

2. Εγκρίνει  τη  δέσμευση  πίστωσης  ποσού  423,60€  από  τον  Κ.Α.  67-03-00-0001 

προϋπολογισμού έτους 2016.   

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 5 απόφαση 51/05-05-2016

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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