
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  15/25-05-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 106/2020 Θέμα:  Αποδοχή  γνωμοδότησης  δικηγόρου  (Σχετ.  η  με 
αριθμό 86/2020 Α.Δ.Σ.).

Στη Θέρμη,  σήμερα  25  Μαΐου  2020 ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:30  μ.μ.  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  10  της  από  11-3-2020  Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από 

την υπ’ αριθμ. 1936/21-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) 

περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Κουσούλης Γεώργιος 

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Χατζηδημητρίου Φανή

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4. Γαντάς Σπυρίδων 4. Σαραφιανός Χρήστος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης
7. Καρκαλή Μαρία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 4ο 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 86/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανατέθηκε στην δικηγόρο 

Θεσσαλονίκης  κ.  Αλεξάνδρα Π. Λατσιου (Α.Μ.9341) με Α.Φ.Μ. 117648715 και έδρα Φράγκων 

1,΄Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη  η παροχή γνωμοδότησης επί της με αριθμό πρωτοκόλλου 7359/20-

12-2019 αιτήσεως για την καταβολή αποζημίωσης ζημίας, εξωδίκως, λόγω διαρροής από βλάβη 

στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δ.Δ. Θέρμης στην Τ.Κ. Σουρωτής.

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών η γνωμοδότηση του δικηγόρου η οποία μεταξύ 

άλλων  αναφέρει  «….Με  το  με  ημερομηνία  17/02/2020  έγγραφο  –  εισήγηση,  η  Επιτροπή  
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αποζημιώσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης, γνωστοποιεί και  

κοινοποιεί ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εισροής υδάτων στους βόθρους των αιτούντων στην  

περιοχή Σουρωτή του Δήμου Θέρμης, εξαιτίας της μεγάλης διαρροής βλάβης στο δίκτυο, σύμφωνα  

και με το συνημμένο έγγραφο του υδραυλικού Θ. Φ., ο οποίος βρέθηκε στο σημείο την ημέρα της  

βλάβης. 

Η επιτροπή αποζημιώσεων,  μη δυνάμενη να προβεί  σε  έλεγχο  – αυτοψία,  εξαιτίας  της  

παρέλευσης τριών εβδομάδων μεταξύ της αποκατάστασης της  βλάβης  και της υπ’ αριθ. πρωτ.  

7359/20-12-19 αίτησης των παθόντων και κατόπιν των με αρίθ. 1119/28-11-2019, 1120/29-11-

2019,  1121/30-11-2019,  1979/2-12-2019,  αποδείξεων  παροχής  υπηρεσιών  της  επιχείρησης  

εκκενώσεων βόθρων Κ…η – Κ..η.  – Τρ..η και  Κ…η Νικ. Γ..,   ποσού 74,40 ευρώ έκαστη,  ήτοι  

συνολικού ποσού 297,60 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) το οποίο κατέβαλαν οι αιτούντες προς  

πλήρη αποκατάσταση της ζημίας και εν συνεχεία προσκόμισαν στην εταιρία, ομολογεί αυξημένη  

πιθανότητα ύπαρξης υπαιτιότητας της εταιρίας, για την ανωτέρω ζημία.

 Συνεπώς, προς αποφυγήν περαιτέρω δικαστικών εξόδων, τόκων κλπ., εφόσον υπάρξει και  

έγγραφη ανεπιφύλακτος αποδοχή εκ μέρους των ζημιωθέντων του ποσού αυτού, παρακαλώ όπως  

εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. της Επιχείρησης τη λήψη αντίστοιχης απόφασης για την αποζημίωση των  

αιτούντων κ.  Π.  Σ…α.  (Θ.  Β…ου),  Δ.   Στ…ου και  Κ.  Φ..ση,  κατοίκων  Τ.Κ.  Σουρωτής,  για  το  

συνολικό ποσό των διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (297,60€). . ….» 

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

δικηγόρου  κ.  Αλεξάνδρα  Π.  Λατσιου  (Α.Μ.9341)  και  την  λήψη  απόφασης  υπέρ  του εξώδικου 

συμβιβασμού και την καταβολή της αποζημίωσης στους αιτούντες με αριθμό αίτησης 7359/29-11-

2019. 

Επίσης ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη την από 15-04-2020 υπεύθυνη δήλωση του κ. Δ. Σ…ου, 

την από 21-04-2020 υπεύθυνη δήλωση της κ. Β.θ., την από 16-04-2020 υπεύθυνη δήλωση του κ. 

Κ. Φ…ση, προκειμένου στην είσπραξη του ποσού αποζημίωσης από τον κ. Π. Σ…α όπως και το 

γεγονός ότι οι αιτούντες δήλωσαν υπεύθυνα και εγγράφως ότι ουδεμίαν άλλη αξίωση έχουν που 

να  προκύπτει  από  την  ανωτέρω αίτία  πρότεινε  την  καταβολή  της  αποζημίωσης  στον  Π.  Σ…α 

εξουσιοδοτημένο αρμοδίως από τους ανωτέρω.

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  δικηγόρου  Αλεξάνδρα  Π.  Λατσιου 

(Α.Μ.9341) και την καταβολή της αποζημίωσης εξωδίκως (σχετ. η με αριθμό 7359/20-12-2019 

αίτηση),  λόγω  πρόκλησης  ζημίας  από  διαρροή  εξαιτίας  βλάβης  του  αγωγού  ύδρευσης της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ στην Τ.Κ. Σουρωτής και προς αποφυγήν περαιτέρω δικαστικών εξόδων, τόκων κλπ., 
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με την ταυτόχρονη έγγραφη ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των ζημιωθέντων του ποσού 

αυτού.

2. Την καταβολή αποζημίωση στον κ. Π. Σ…α εξουσιοδοτημένο από τον κ. Δ. Σ…ου. την κ. Β.θ., 

και  του  κ.  Κ.  Φ…ση  βάσει  των  15-04-2020,  21-04-2020  και  16-04-2020  αντίστοιχα 

υπεύθυνων δηλώσεων.  

3. Εγκρίνει  τη  δαπάνη  συνολικού  ποσού  297,60€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  67-03-00-0001 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και την αντίστοιχη δέσμευση του ποσού για την αποζημίωση 

των αιτούντων βάσει της με αριθμό 7359/20-12-2019 αιτήσεως.

4. Οι αιτούντες ουδεμία επιπλέον απαίτηση θα έχουν εκτός της καταβολής του ανωτέρω ποσού.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 15 απόφαση 106/25-05-2020

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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