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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  21/29-11-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 261/2018 Θέμα:  Αποδοχή  γνωμοδότησης  δικηγόρου  για  εξώδικο 

συμβιβασμό σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  29 

Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη 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  4978/23-11-2018  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. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Σαμαράς Σωκράτης
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 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης 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 …»  

Ομοίως  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  περ.  η)  παρ.  2  του  άρθρου  5  του  Ν.  1069/80 

«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:…  αποφασίζει  για  την  άσκηση  ενδίκων  βοηθημάτων  και  

ενδίκων  μέσων,  για  την  παραίτηση  από  αυτά,  καθώς  και  για  συμβιβασμούς  δικαστικούς  ή  

εξώδικους».
Με  την  με  αριθμό  239/2018  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ανατέθηκε  στον 

δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Ματέλλα Χρήστο(Α.Μ. 4827) η σύνταξη γνωμοδότησης για τον εξώδικο 

συμβιβασμό μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και της κ. Μ.Β. (οδηγός οχήματος της εταιρείας ΝΕΤΓΟΥΟΡΚ Α.Ε. ) 

ύστερα από την με αριθμ.πρωτ.4083/03-10-2018 αίτησή της για αποζημίωση ζημίας του τροχού του 

οχήματός που οδηγούσε ύψους  98,89 ευρώ (με το ΦΠΑ)  διότι  στις 3/8/2018 έπεσε σε ανοιχτό 

φρεάτιο αποχέτευσης ακαθάρτων επί της συμβολής των οδών Μακρυγιάννη & Τσαλδάρη στο Δ.Δ. 
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Θέρμη. Σύμφωνα με την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. την ως άνω ημερομηνία έλαβαν χώρα 

έντονα καιρικά φαινόμενα και όπως συμπλήρωσε ο Πρόεδρος το καπάκι της αποχέτευσης άνοιξε 

λόγω της υπερχείλισης των λυμάτων που αυξήθηκε επιπρόσθετα και από την αποχέτευση των 

όμβριων υδάτων που δέχτηκε ο αγωγός. Το γεγονός καταγράφηκε σε έκθεση της Τροχαίας αλλά 

διαφαίνεται και σε φωτογραφία η οποία επισυνάπτεται.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την γνωμοδότηση του δικηγόρου σύμφωνα με 
την οποία «…. Για το νόμω βάσιμο λήψης μίας απόφασης εξώδικης καταβολής αποζημίωσης λόγω  
συμβιβασμού πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Να  υπάρχει  αδικοπρακτική  ευθύνη  δηλαδή  πράξη  ή  παράλειψη  της  ΔΕΥΑΘ  (ή  των 
προστηθέντων  υπαλλήλων  του),  η  ζημία  να  οφείλεται  αποκλειστικά  και  μόνο  στην  πράξη  ή  
παράλειψη αυτή και όχι σε συντρέχουσα υπαιτιότητα του αιτούντος ή άλλη αιτία, η ζημία να τελεί  
σε αιτιώδη συνάφεια με την αδικοπρακτική συμπεριφορά και η πράξη η παράλειψη να μην έγινε  
κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του δημοσίου συμφέροντος (άρθρα 105 &106 του  
Εισαγ. Νόμου ΑΚ και άρθρο 914 ΑΚ) .
2) Να αποδεικνύεται το ύψος της πραγματικής ζημίας και να αποκαθίσταται αυτή η πραγματική  
ζημία και όχι κάποια υπερβολική και μη ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα ζημία (άρθρο 914 
ΑΚ) .
         Ως προς την υπό αριθμό 1 προϋπόθεση για την κατάφαση της υπαιτιότητας της ΔΕΥΑ  
Θέρμης πρέπει να απαντηθεί εάν το φρεάτιο της αποχέτευσης  ήταν ανοικτό χωρίς για τη θέση  
αυτή  του  φρεατίου  να  ευθύνεται  κάποιος  τρίτος  ή  ανωτέρα  βία.  Εάν  η  θέση  του  φρεατίου  
οφείλεται  σε  παράλειψη  της  ΔΕΥΑ  Θέρμης  και  εάν  προκύψει  ότι  η  ζημιωθείσα  οδηγός  δεν  
μπορούσε να αποφύγει έγκαιρα το ανοικτό φρεάτιο , τότε η επιχείρηση είναι  υπεύθυνη για τη  
ζημία  καθώς  συντρέχει  παράλειψη  οφειλόμενης  νόμιμης  ενέργειας  χωρίς  συνυπαιτιότητα  της  
παθούσης. 
         Ως προς το ύψος της βλάβης και της αιτούμενης αποζημίωσης η Υπηρεσία ευχερώς μπορεί  
να εξακριβώσει το εύλογο της αξιούμενης αποζημίωσης .
Με βάση τα ανωτέρω εάν το ΔΣ της Επιχείρησης  διαγνώσει  την ευθύνη της Επιχείρησης ,  το  
εύλογο ύψος της αιτούμενης αποζημίωσης και την έλλειψη συνυπαιτιότητας της παθούσης, τότε  
είναι  νόμω και  ουσία  βάσιμη  η  λήψη  απόφασης  για  καταβολή  της  αποζημίωσης  στα  πλαίσια  
συνομολόγησης ενός εξώδικου συμβιβασμού αλλά είναι και προς το συμφέρον της  Επιχείρησης  
λόγω αποφυγής  δικαστικών  αγώνων με   αρνητικό  αποτέλεσμα,  δικαστικών  εξόδων και  τόκων 
υπερημερίας. 

Επειδή η παθούσα όπως αναφέρει στην αίτησή της αξιώνει μόνο την κάλυψη της θετικής  
ζημίας που υπέστη χωρίς ωστόσο να αποκλείεται νομικά η δυνατότητα εκ μέρους της έγερσης και  
άλλων αξιώσεων για τυχόν αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη προτείνω εφόσον το  ΔΣ αποφασίσει  
την πληρωμή της απαίτησης να συμπεριληφθεί στην απόφαση που θα λάβει και κατ΄ επέκταση και  
στο έγγραφο του εξώδικου συμβιβασμού που θα ακολουθήσει, ότι η αιτούσα με την είσπραξη του  
ποσού του συμβιβασμού έχει πλήρως ικανοποιηθεί και δεν έχει και δεν διατηρεί καμία άλλη αξίωση  
κατά της ΔΕΥΑ Θέρμης ή του υπαίτιου προσώπου είτε για θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη  
προκειμένου  να  εκλείψει  στο  μέλλον κάθε  πιθανή  άλλη  αξίωση  της  αιτούσης  κατά  της  ΔΕΥΑ 
Θέρμης  .  Επειδή  κατά  τα  ανωτέρω  υφίσταται  νόμιμο  αλλά  και  ουσιαστικό  έρεισμα  για  την  
κατάρτιση εξώδικου συμβιβασμού γνωμοδοτώ υπέρ της θετικής απάντησης επί της υπό εξέταση  
αίτησης και της επίτευξης εξώδικου συμβιβασμού με το ανωτέρω περιεχόμενο και υπό τον όρο  
κατάφασης των αναφερόμενων τριών προϋποθέσεων» 

Ο  Πρόεδρος  έχοντας  υπόψη  τα  παραπάνω,  ενημέρωσε  τις  κείμενες  διατάξεις,  προτείνει  την 

αποδοχή της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Ματέλλα Χρήστου και την λήψη απόφασης υπέρ του 

εξώδικου συμβιβασμού και  την καταβολή της  αποζημίωσης  στην εταιρεία  ΝΕΤΓΟΥΟΡΚ Α.Ε.  με 

Α.Φ.Μ. EL094449811 το όχημα της οποίας οδηγούσε η κ. Μ.Β. .

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 ισχύουσες διατάξεις
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Υπέρ  του  εξώδικου  συμβιβασμού  μεταξύ  του  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης   και  της  κ.  Μ.Β(οδηγό  του 

οχήματος της εταιρείας ΝΕΤΓΟΥΟΡΚ Α.Ε. με Α.Φ.Μ.  EL094449811) για την καταβολή ποσού 

98,89 ευρώ ύστερα από την με αριθμό  4083/03-10-2018 αίτησή της για αποζημίωση λόγω 

ζημίας  του τροχού του οχήματός της ύψους  98,89  ευρώ (με  το  ΦΠΑ) και  ύστερα από τη 

γνωμοδότηση του δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. Ματέλλα Χρήστου(Α.Μ. 4827).

2. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 98,89 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 67-03-00-0001 προϋπολογισμού οικ. 

έτους  2019  για  την  αποζημίωση  του  οχήματος  της  εταιρείας ΝΕΤΓΟΥΟΡΚ  Α.Ε.  με  Α.Φ.Μ. 

EL094449811( οδηγός οχήματος και αιτών εκ μέρους της εταιρείας  κ. Μ.Β.). Στην αρχή του 

έτους 2019 και κατά προτεραιότητα θα διενεργηθεί η δέσμευση του ποσού προκειμένου στην 

καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης.

3. Η αιτούσα και η εταιρεία στην οποία ανήκει το όχημα ουδεμίαν επιπλέον απαίτηση έχει εκτός 

της καταβολής του ανωτέρω ποσού.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 21 απόφαση 261/29-11-2018
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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