
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  20/25-09-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 209/2019 Θέμα: Ορισμός επιτροπής αυτοψίας ζημιών

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  25 

Σεπτεμβρίου  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  συνεδρίαση  μετά  από  την υπ’  αριθμ.  5105/20-09-2019 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 δέκα (10), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη (Μαριάννα)
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 
3. Γαντάς Σπυρίδων
4. Παπαδάκη Αθηνά
5. Χατζηδημητρίου Φανή
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης
7. Δημητρίου Δημήτριος
8. Σαραφιανός Χρήστος
9. Καρκαλή Μαρία
10. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 

Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν 1069/1980 (ΦΕΚ 191/23.08.1980 τεύχος Α') «Το Διοικητικό 

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

αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση,…»

Στη συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε  ότι  για  το  λόγο  ότι  πολλές  φορές  προκύπτει  η  ανάγκη 

αυτοψίας σε ακίνητα που έχουν υποστεί ζημίες, λόγω βλαβών στα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α. και είναι 

χρονοβόρα η διαδικασία σύστασης της επιτροπής αυτοψίας, καθώς έγκειται στην αρμοδιότητα του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κρίνεται αναγκαία η σύσταση μιας βασικής τριμελούς επιτροπής αυτοψίας 

ζημιών  η  οποία  θα  μπορεί  να  μεταβάλλεται  ανάλογα  των  αναγκών  που  απορρέουν  από  τα 

συμβάντα όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Στη συνέχεια πρότεινε η επιτροπή να αποτελείται από δύο υπάλληλους και ένα αιρετό μέλος και 

ειδικότερα:

 Τον κ. Καρκατζίνο Νικόλαο Αντιπρόεδρο με αναπληρωτή τον ίδιο
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 Την κ. Πασιά θεοδώρα Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών Δ/ντρια της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. με 

αναπληρωτή τον κ. Γεωργακούδη Κώστα Π.Ε. Χημικών Μηχανικών

 Τον κ. Κουσούλη Γεώργιο Δ.Ε. Τεχνικών με αναπληρωτή τον κ.  Νταλακούδη Δημήτριο Δ.Ε. 
Τεχνικών 

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, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη σύσταση επιτροπής αυτοψίας ζημιών, η οποία θα έχει την αρμοδιότητα ελέγχου, 

αυτοψίας και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης στις περιπτώσεις όπου λαμβάνουν χώρα ζημίες σε 

ακίνητα λόγω βλαβών στα δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α. και η οποία θα αποτελείται από τους κάτωθι:

 Τον κ. Καρκατζίνο Νικόλαο Αντιπρόεδρο με αναπληρωτή τον ίδιο

 Την κ. Πασιά θεοδώρα Π.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών Δ/ντρια της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. με 

αναπληρωτή τον κ. Γεωργακούδη Κώστα Π.Ε. Χημικών Μηχανικών

 Τον κ. Κουσούλη Γεώργιο Δ.Ε. Τεχνικών με αναπληρωτή τον κ.  Νταλακούδη Δημήτριο Δ.Ε. 
Τεχνικών 

2. Η ανωτέρω επιτροπή αυτοψίας ζημιών δύναται να τροποποιείται ανάλογα των αναγκών που 

απορρέουν από τα συμβάντα όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20 απόφαση 209/25-09-2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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