
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  19/08-10-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 237/2018 Θέμα: Αιτήσεις οι με αριθμό 3422/21-08-2018 & 3718/10-09-

2018 αιτήσεις 

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  08 

Σεπτεμβρίου  2018  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμό 4101/03-10-2018 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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος)
2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Τριανταφύλλου Αργύριος
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Λεμονάκη Χρυσούλα
5. Σαμαράς Σωκράτης
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Φωτιάδης Αθανάσιος

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 18o θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά αιτήσεις,  είπε 

στα μέλη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό 

Συμβούλιο  διοικεί  την  επιχείρηση,  διαχειρίζεται  την  περιουσία  και  τους  πόρους  αυτής  και  

αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση…»  

Με την με αριθμό 3422/21-08-2018 αίτηση ο κ. Κ.Γ και την με αριθμό 3718/10-09-2018 

αίτηση ο κ. Ξ.Ι. αιτούνται  την καταβολή αποζημίωσης λόγω ζημίας που υπέστησαν οι οικίες τους 

από πλημμύρα λυμάτων κατά την 3η-08-2018, ημερομηνία κατά την οποία έλαβαν χώρα έντονα 

καιρικά φαινόμενα στην περιοχή του Δ.Δ. Θέρμης. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη την από 05-10-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην οποία αναφέρεται ότι «…την 3η Αυγούστου 2018 έλαβαν χώρα έντονα καιρικά 
φαινόμενα με ισχυρή βροχόπτωση στην περιοχή της Θέρμης. Την 7η Αυγούστου 2018 ο κος Δ.Σ.,  
ιδιοκτήτης  διαμερίσματος  επί  της  οδού….  στο  Δ.Δ.  Θέρμης,  μας  ειδοποίησε  τηλεφωνικώς  για  
εκτεταμένη  πλημμύρα  από  λύματα  εντός  της  κατοικίας  του  εξαιτίας  των  έντονων  καιρικών  
φαινόμενων  της  3η  Αυγούστου  2018.  Τεχνικό  κλιμάκιο  της  ΔΕΥΑΘ  διενήργησε  αυθημερόν  
(7/8/2018) αυτοψία με τα παρακάτω αποτελέσματα :
1. Η κατοικία του κ. Δ.Σ. ανήκει σε συγκρότημα κατοικιών και ευρίσκεται πολύ χαμηλότερα  

από το ύψος του πεζοδρομίου της οδού  ….
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2. Η  αποχέτευση  της  κατοικίας  αυτής  γίνεται  μέσω  αντλίας  λυμάτων  προς  το  δίκτυο  
ακαθάρτων μας, λόγω της υψομετρικής διαφοράς που αναφέρεται παραπάνω.

3. Όπως διαπίστωσαν οι τεχνικοί υπάλληλοι της ΔΕΥΑΘ το λάστιχο της αντλίας λυμάτων είχε  
αποσυνδεθεί  από  την  παροχή  με  συνέπεια  την  επιστροφή  λυμάτων  στο  δίκτυο  της  
οικοδομής  και  πρότειναν  στον  ιδιοκτήτη  την  άμεση  αποκατάστασή  του.  Επιπλέον  ήταν  
απαραίτητη η ύπαρξη «αντεπίστροφου» ώστε να διασφαλίζεται η τυχόν εισροή λυμάτων  
του δικτύου προς την κατοικία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ακολούθησε η 3422/21-8-2018 αίτηση του κου Κ.Γ. (ιδιοκτήτης) και η 
υπ' αριθ. πρωτ. 3718/10-9-2018 αίτηση  του κου Ξ.Ι. (ενοικιαστής) για αποζημίωση για την ίδια 
αιτία (πλημμύρα από λύματα εντός κατοικίας εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινόμενων της 3η  
Αυγούστου 2018). Σημειώνεται ότι και η κατοικία αυτή βρίσκεται στο ίδιο συγκρότημα κατοικιών  
επί της οδού ……. H επιτροπή αυτοψίας ζημιών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 35/2017 απόφαση του  
ΔΣ, επισκέφτηκε την οικία. Τα μέλη της επιτροπής διαπίστωσαν ότι οι αιτήσεις είχαν άμεση σχέση  
με  τη  μη  λειτουργία  της  αντλίας  λυμάτων  που  αναφέρεται  στην  πρώτη  παράγραφο.  Επίσης  
διαπιστώθηκαν εντός της οικίας σημάδια υγρασίας  περιμετρικά της τοιχοποιίας  και φθορές στα  
έπιπλα και στα κουφώματα της οικίας. Στα έγγραφα που μας κατατέθηκαν (συμβόλαιο και πράξη  
τακτοποίησης) πρόκειται για μετατροπή του μεγαλύτερου μέρους του ημιυπόγειου αποθηκευτικού  
χώρου σε χώρο κύριας χρήσης (κατοικία). 
Εξαιτίας  των  ανωτέρω,  ο  κος   Ξ.Ι. κατέθεσε  αίτηση  για  αποζημίωση  για  την  αποκατάσταση 
επίπλων  προσκομίζοντας προσφορά αξίας 3.179,36 ευρώ (με το ΦΠΑ) και ο κος Κ.Γ. αντίστοιχα  
186  ευρώ  (με  το  ΦΠΑ)  για  καθαριότητα,  148,80  ευρώ  (με  το  ΦΠΑ)  για  απολύμανση  
προσκομίζοντας αντίγραφα αποδείξεων, για αποκατάσταση εσωτερικών πορτών προσκομίζοντας  
προσφορά αξίας 1488 ευρώ(με το ΦΠΑ. ΣΥΝΟΛΟ 5.002,16 ΕΥΡΩ». 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων καθώς από 

την τεχνική έκθεση προκύπτει ότι η ζημία που υπέστησαν τα ακίνητα των ανωτέρω αιτούντων δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου,  την εισήγηση  της υπηρεσίας   και  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  5 του Ν. 

1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Απορρίπτει την με αριθμό 3422/21-8-2018 αίτηση του κου Κ.Γ. (ιδιοκτήτης) και την με αριθμό 

3718/10-9-2018 αίτηση του κου Ξ.Ι. (ενοικιαστής) για αποζημίωση (για την ίδια αιτία) λόγω 

ζημίας  που  υπέστησαν  οι  οικίες  τους  από  πλημμύρα  λυμάτων  κατά  την  3η-08-2018  όπως 

εκτέθηκε και στο εισηγητικό μέρος της παρούσας καθώς από την αυτοψία που διενεργήθηκε και 

την από 05-10-2018 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας προκύπτει ότι η ζημία που υπέστησαν το 

ακίνητα των ανωτέρω δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19 απόφαση 237/08-10-2018

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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