
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  15/10-07-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 165/2019 Θέμα: «Αιτήσεις:  Οι με αριθ.  πρωτ.  1643/1-4-19,  1652/2-4-19 

1653/2-4-19 & 1786/8-4-19 αιτήσεις αποζημίωσης.
»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  07 

Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.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’  αριθμ.  3317/04-07-2019  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 εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Λεμονάκη Χρυσούλα

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Χρυσοχόου Παύλος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
4. Δημητρίου Δημήτριος
5. Σαμαράς Σωκράτης
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Κουσούλης Γεώργιος

8.
Ευθυμιάδης Ευθύμιος (αποχώρησε 
κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος 
και επόμενων)

9. Πιστέλας Ευστάθιος
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 κ. Ευθυμιάδης Ευθύμιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος και 
επόμενων.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.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 είπε στα μέλη ότι οι Λ.Κ.-Π.Α. Ο.Ε., Π.Α. και Γ.Α. υπέβαλαν στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ τις 

με αριθμό  1643/1-4-19, 1652/2-4-19 & 1653/2-4-19 (νεωτ.:  1786/07-04-2019) αιτήσεις  τους 

προκειμένου να διενεργηθεί  αυτοψία και αποζημίωση λόγω διαρροής η οποία προκλήθηκε από 

αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α. στον οικισμό Τριαδίου Δ.Δ. Θέρμης.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη την από 26/06/2019 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην οποία αναφέρεται ότι «…Την Τετάρτη 3/4/2019 και ύστερα από τις υπ’ αριθ.  
1643/1-4-19  των  ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ  Κ.  -  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  Α.  ΟΕ,  1652/2-4-19  της  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ  
ΑΝΝΑΣ & 1653/2-4-19 της ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ αιτήσεις τους  σχετικά με βλάβη του δικτύου  
στην περιοχή του Τριαδίου Θέρμης και συγκεκριμένα επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 30, έγινε  
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αυτοψία  στην περιοχή  ώστε  να  διαπιστωθεί  αν  υπάρχει  ευθύνη  της  ΔΕΥΑ για  τις  ζημιές  που  
προκλήθηκαν σε ιδιωτικές περιουσίες. Αρχικά έγινε αναγνώριση της βλάβης στον αγωγό ο οποίος  
βρίσκεται  στο πεζοδρόμιο  μπροστά από τα κτίσματα που υπέστησαν τις  ζημιές.  Η αναγνώριση  
έδειξε  ότι  η  βλάβη  οφείλεται  σε  σπάσιμο  του  αγωγού  στο  εσωτερικό  του  εδάφους  που  στη  
συνέχεια  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  καταστροφή  του  πεζοδρομίου  και  την  εκροή  νερών  στο  
πεζοδρόμιο…… 
   Κατόπιν όλων αυτών ζητήθηκαν από τους ιδιοκτήτες η Οικοδομική Άδεια με τοπογραφικό και  
σχέδια  της  οικοδομής,  τα  οποία  και  υποβλήθηκαν  μετ΄  ολίγων  ημερών.Διαπιστώθηκε  ότι  η 
οικοδομή  ανεγέρθη  βάσει  των  σχεδίων  της  Οικ.  Αδείας.     Στη  συνέχεια  και  ενώ  έγινε  η 
αποκατάσταση  της  βλάβης  από  την  ΔΕΥΑΘ  …  συνέβη  δεύτερη  βλάβη  στην  ίδια  περιοχή  με 
αποτέλεσμα  νέα  εισβολή  νερών (υπογείως)  στα  ανωτέρω οικήματα.     Κατόπιν  της  υπ'  αριθ. 
1786/8-4-19 νέας αίτησης των Λ Κ. – Π. Α. ΟΕ και τηλεφωνικής επικοινωνίας των άλλων δύο 
ενδιαφερομένων,  μεταβήκαμε  στις  15/4/2019 για  νέα  αυτοψία,  συνοδεία  του τεχνικού …..του 
Δήμου και του μηχανικού … τεχνικού συμβούλου των ιδιοκτητών.
Διαπιστώσαμε ότι ….   Ήδη η ΔΕΥΑΘ έχει ολοκληρώσει την πλήρη απομόνωση του τμήματος του  
αγωγού στον χώρο του πεζοδρομίου έμπροσθεν της οικοδομής των παραπάνω ιδιοκτητών.
Οι προσφορές που κατατέθηκαν στην υπηρεσίας μας από τους αιτούντες για την αποκατάσταση  
των ζημιών -συνοδευόμενες από φωτογραφίες- είναι  οι παρακάτω:
Λ. Κ. – Π. Α. ΟΕ
Δύο Εσωτερικές πόρτες 440 ευρώ
Χρωματισμός 2 αιθουσών και ενός διαδρόμου 500 ευρώ
Σύνολο 940 ευρώ (επιπλέον ΦΠΑ) ήτοι 1.165,60 ευρώ
Γ. Σ.
Χρώματα / δομικά υλικά 814,98 ευρώ 
Σύνολο με επιπλέον ΦΠΑ ήτοι 1.010,58 ευρώ
Γ. Α.
Χρώματα / δομικά υλικά 511,73 ευρώ
Φθορά δίφυλλης ντουλάπας 250 ευρώ
Επισκευή κουζίνας 350 ευρώ
Αντικατάσταση 2 πορτών εσωτερικού χώρου 500 ευρώ
Αντικατάσταση σαλονιού 500 ευρώ
Αντικατάσταση κουφώματος εξωτερικής πόρτας 250 ευρώ
Σύνολο 2.361,73 ευρώ (επιπλέον ΦΠΑ) ήτοι 2.978,54 ευρώ». 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο  6  παρ.  5  του  Ν.  4071/2010,  η  Οικονομική  επιτροπή  «….αποφασίζει  για  το  δικαστικό 

συμβιβασμό και  τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του 

ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ….. Ομοίως σύμφωνα με την παρ. 2 περ. η) άρθρο 5 

του ν. 1069/80 το Διοικητικό Συμβούλιο:… αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και  

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

εξώδικους . 

Ο  Πρόεδρος  είπε  στα  μέλη  ότι  καθώς  το  θέμα  αφορά  χρηματική  αποζημίωση  κρίνετε 

αναγκαίο  να ανατεθεί  σε δικηγόρο η εξέταση των στοιχείων και  η παροχή γνωμοδότησης  για 

εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και των ανωτέρω αιτούντων ύστερα από τις με αριθμ. 

πρωτ.  1643/1-4-19,  1652/2-4-19  &  1653/2-4-19  (νεωτ.:  1786/07-04-2019)  αιτήσεις  για 

αποζημίωση.

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  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Αναβάλλει  την  κρίση  των  με  αριθμό1643/1-4-19,  1652/2-4-19  &  1653/2-4-19 

(νεωτ.: 1786/07-04-2019) αιτημάτων για αποζημίωση προκειμένου σε επόμενη συνεδρίαση να 

γίνει ανάθεση σε νομικό ώστε να γνωμοδοτήσει αρμοδίως, μετά την εξέταση των στοιχείων για 

την καταβολή αποζημίωση εξωδίκως λόγω υπαιτιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15 απόφαση 165/10-07-2019

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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