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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  21/17-08-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 165/2020 Θέμα:  Σύνταξη  γνωμοδότησης  σχετικά  με  την  καταβολή 
αποζημίωσης  εξωδίκως  που  αφορά  στην  με  αριθμό 
πρωτοκόλλου 2278/10-06-2020 αίτηση καταναλωτή.

Στη Θέρμη, σήμερα 17Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 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. 3717/13-08/-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 

οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Κουσούλης Γεώργιος

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Χατζηδημητρίου Φανή
4. Δημητρίου Δημήτριος
5. Γαντάς Σπυρίδων
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης
7. Καρκαλή Μαρία
8. Λιόλιος Αντώνιος

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 12ο 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 …»  και  με  την  περ.  η)  της  παρ.  2, 

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

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

εξώδικους,..».

Στη  συνέχεια  ενημέρωσε  τα  μέλη  ότι  υποβλήθηκε  στη  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  η  με  αριθμό 

πρωτοκόλλου 2278/10-06-2020 αίτηση του κ. M……. Σ…. που αφορά στη λήψη αποζημίωσης λόγω 

ζημίας που προκλήθηκε σε μπάνιο της κατοικίας του στην Τ.Κ. Ταγαράδων από υπαιτιότητα της 

Δ.Ε.Υ.Α..
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Κατόπιν τέθηκε υπόψη των μελών η από 06-08-2020 εισηγητική  έκθεση της επιτροπής 

αυτοψίας ζημιών της Δ.Ε.Υ.Α.,  όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται: « …   Σύμφωνα με το έγγραφό 

του, η ζημιά που προκλήθηκε στη λεκάνη του μπάνιου οφείλεται σε συχνές διακοπές του νερού και  

της υψηλής πίεσης του δικτύου ύδρευσης.  Η οικία του αιτούντα υδροδοτείται από τη δεξαμενή  

Polis των  Ταγαράδων.  Η  πίεση  του  υφιστάμενου  δικτύου  είναι  εντός  φυσιολογικών  ορίων,  

σημειωτέο δε, ότι υπάρχει  μειωτής πίεσης που ελέγχθηκε ότι λειτουργεί  ομαλά. Επομένως δεν  

δικαιολογείται  οποιαδήποτε θραύση  σε είδη  υγιεινής  που να οφείλεται  σε  υπαιτιότητα υψηλής  

πίεσης  του  δικτύου  ακόμη  και  μετά  από  βλάβες  αυτού.  Εξάλλου  το  καζανάκι  διαθέτει  και  

μηχανισμό  υπερχείλισης  που  αποτρέπει  την  αύξηση  της  πίεσης  εντός  αυτού.  Τέλος,  δεν  

ενημερωθήκαμε για κάτι αντίστοιχο στις υπόλοιπες κατοικίες του συγκροτήματος που βρίσκεται και  

η  οικία  του  αιτούντα.  Ο  αιτών  για  την  αποκατάσταση  της  ζημιάς  προσκόμισε  αποδείξεις,  

συνοδευόμενες  από φωτογραφίες,  ζητά αποζημίωση …….  Μετά τα ανωτέρω,  σας παρακαλούμε 

όπως προτείνετε την ανάθεση σε δικηγόρο για να γνωμοδοτήσει επί του θέματος.

Έχοντας υπόψη την από 06-08-2020 εισήγηση της επιτροπής αποζημιώσεων της υπηρεσίας 

και λαμβάνοντας το γεγονός ότι στο Δήμο Θέρμης υφίσταται νομική υπηρεσία η Αναπλ. Γενική 

Διευθύντρια πρότεινε να γνωμοδοτήσει  η νομική υπηρεσία του Δήμου για την καταβολή ή μη 

αποζημίωσης εξωδίκως.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα 

εκτεθέντα στο ως άνω εισηγητικό μέρος της παρούσας 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

Την παροχή εξειδικευμένων  νομικών  συμβουλών (γνωμοδότηση),  από τη νομική υπηρεσία  του 

Δήμου, επί  της  με  αριθμό  2278/10-06-2020 αίτηση  του κ.  M…….  Σ….,  που αφορά στη λήψη 

αποζημίωσης λόγω ζημίας που προκλήθηκε σε μπάνιο της κατοικίας του στην Τ.Κ. Ταγαράδων από 

υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α..

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 21 απόφαση 165/17-08-2020

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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