
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ’ αριθμ.  23/16-10-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 220/2019 Θέμα:  Αποδοχή γνωμοδότησης νομικού σχετικά με την 

εξώδικη αποκατάσταση ζημιών η οποία ανατέθηκε με την 
με αριθμό 179/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 16 

Οκτωβρίου  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. 5550/10-10-2019 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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη(Μαριάννα)
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Σαραφιανός Χρήστος
3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Παπαδάκη Αθηνά
4. Χατζηδημητρίου Φανή 4. Καρκαλή Μαρία
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. 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 6o 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 179/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανατέθηκε στην 

δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Ανατολή Μεντεσίδου (ΑΜ 8334), η παροχή γνωμοδότησης για τον 

εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και των αιτούντων Λ.Κ.-Π.Α. Ο.Ε., Π.Α. και Γ.Α 

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 ζημίας λόγω διαρροής η οποία προκλήθηκε σε αγωγό της 

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

Σύμφωνα με την εισήγηση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. «…έπειτα από τις ως άνω αιτήσεις 

σχετικά με βλάβη του δικτύου στην περιοχή του Τριαδίου Θέρμης και συγκεκριμένα επί της  
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οδού Κωνσταντινουπόλεως 30, έγινε 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…»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την γνωμοδότηση του δικηγόρου η 

οποία  μεταξύ  άλλων  αναφέρει  «….προτείνω  την  εξώδικη  επίλυση  της  διαφοράς  με  την  

καταβολή της αποζημίωσης που αιτείται ένας έκαστος των άνω ζημιωθέντων. Σημειώνω ότι  

το ύψος των αιτούμενων ποσών παρίσταται εύλογο εν όψει της σοβαρότητας των φθορών. 

….» 

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνει την αποδοχή της γνωμοδότησης 

της δικηγόρου κ. Μεντεσίδου Ανατολή(ΑΜ 8334) και την λήψη απόφασης υπέρ του εξώδικου 

συμβιβασμού και την καταβολή της αποζημίωσης στους αιτούντες 

Λ. Κ. – Π. Α. ΟΕ ποσού 1.165,60€
Γ. Σ. ποσού 1.010,58€
Γ. Α. ποσού 2.978,54€

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

αιτήσεων. 

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την αποδοχή της γνωμοδότησης της πληρεξουσίου νομικού κ. Μεντεσίδου Ανατολή  (ΑΜ 

8334)για την καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως, που αφορά στην πρόκληση ζημίας από 

βλάβη αγωγού ύδρευσης.

2. Υπέρ του εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και των αιτούντων Λ.Κ.-Π.Α. 

Ο.Ε., Π.Α. και Γ.Α 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 ζημίας λόγω διαρροής η οποία 

προκλήθηκε σε αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α. στον οικισμό Τριαδίου Δ.Δ. Θέρμης και ύστερα από τη 

γνωμοδότηση του δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. κ. Μεντεσίδου Ανατολή (ΑΜ 8334).

3. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.154,72 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 67-03-00-0001 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την αποζημίωση των αιτούντων βάσει των με αριθμό 

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

οποίο επιμερίζεται σε ποσό 1.165,58 στον αιτούντα Λ. Κ. – Π. Α. ΟΕ με αριθμό αίτησης 

1643/1.4.2019  και  1786/8.4.2019,   ποσό  2.978,54  στον  αιτούντα   Γ.Α.  με  αριθμό 

αίτησης  1652/2.4.2019  και  ποσό  1.010,58€  στον  αιτούντα  Γ.Σ.  με  αριθμό  αίτησης 

1653/2.4.2019 .
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4. Η αιτούντες ουδεμία επιπλέον απαίτηση θα έχουν εκτός της καταβολής του ανωτέρω 

ποσού.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 23 απόφαση 220/16-10-2019

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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