
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

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. 167/2020 Θέμα: «Αποδοχή γνωμοδότησης αναφορικά  με την καταβολή 
αποζημίωσης  εξωδίκως  βάσει  της  με  αριθμό  πρωτοκόλλου 
758/21-2-2020 αίτησης ( σχετ.:98.2020 Α.Δ.Σ)».

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 14ο 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 98/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανατέθηκε στη δικηγόρο 

Θεσσαλονίκης  κ.  Πάσχου Μαρία  (Α.Μ.  8854)  με έδρα Βασ.  Ταβάκη 23,  Τ.Κ.  57001 Θέρμη,  η 

παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών (γνωμοδότηση), επί  της με αριθμό 758/21-2-2020 

αίτηση της κ.  Κ.  Β,  ιδιοκτήτρια  ακινήτου στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης,  προκειμένου στην 
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καταβολή  ή  μη  αποζημίωσης  εξωδίκως  για  ζημία  που  προκλήθηκε  λόγω  υπαιτιότητας  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

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

αναφέρει  «….Εν  προκειμένω,  κατά  την  άποψή  μου,  εφόσον  η  βλάβη  στο  δίκτυο  ύδρευσης  

σημειώθηκε σε σημείο που βρίσκεται εντός της οικοδομικής γραμμής (η από 20/4/2020 έκθεση της  

επιτροπής αποζημιώσεων αναφέρει ότι «το δίκτυο ύδρευσης καθώς και το υδρόμετρο βρίσκονται  

εντός του οικοπέδου» και ότι η βλάβη υπήρξε «στο δίκτυο ύδρευσης εντός οικοπέδου στον οικισμό 

των Βασιλικών» χωρίς όμως να έχω ακριβή εικόνα του ακινήτου και του σημείου της βλάβης),  

στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑΘ δεν φέρει την ευθύνη αποζημίωσης καθότι βρίσκεται σε ιδιωτικό  

χώρο.  Επιπλέον,  δεν  μπορεί  να  εξακριβωθεί  η  αιτία  που προκάλεσε  την  βλάβη  (π.χ.  πιθανές  

εργασίες εντός του ακινήτου από τους ιδιοκτήτες κτλ). Άλλωστε, ο Κανονισμός Δικτύου Ύδρευσης  

της ΔΕΥΑ Θέρμης, στο άρθρο 47 παρ. 6 ορίζει ότι «6. Όσοι χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε σκοπό  

υπόγειους χώρους, νόμιμους ή παράνομους, όπως αυτοί καθορίζονται από τον ισχύοντα Γενικό  

Οικοδομικό Κανονισμό, είναι και υπεύθυνοι για τη στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων των  

χώρων  αυτών  από  ενδεχόμενη  τυχαία  πλημμύρα  που  προέρχεται  από  διαρροή  του  αγωγού  

ύδρευσης ή άλλη αιτία. Στην περίπτωση αυτή, τόσο οι ιδιοκτήτες των χώρων αυτών, όσο και οι  

χρήστες τους, υποχρεώνονται  να πάρουν όλα τα πρόσφορα μέτρα,  για τη στεγανοποίηση των  

τοιχωμάτων  των  υπογείων  ή  ημιυπόγειων  χώρων  (για  την  αποφυγή  εισροής  Νερού)  και  τη  

χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων (λ.χ.  αντλίες αυτόματης απορρόφησης του νερού) στο  

εσωτερικό  του χώρου  εργασίας  και  εναποθήκευσης  των οποιονδήποτε  αγαθών,  ώστε  να είναι  

εξασφαλισμένη η αποφυγή κάθε ζημιάς. Αν διαπιστωθεί ζημιά από διαρροή αγωγού, καθώς και το  

γεγονός,  ότι  δεν  έχουν  παρθεί  τα  αναγκαία  μέτρα  στεγανοποίησης,  τότε  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  

υποχρεώνεται μεν να επισκευάσει τον αγωγό καταλογίζοντας τη δαπάνη (αν βρεθεί ο υπαίτιος),  

χωρίς όμως να αναγνωρίζει δική του υπευθυνότητα για αποζημίωση, σε τυχόν γενόμενες ζημιές  

λόγω  βαριάς  αμέλειας  των  ζητούντων  αποζημίωση».  ……Δ.  Στην  προκειμένη  περίπτωση,  

αναφέρεται στο από 20/4/2020 έγγραφο της επιτροπής αποζημιώσεων ότι «έπειτα από τηλεφωνική  

τους  επικοινωνία,  το  συνεργείο  της  ΔΕΥΑ  Θέρμης  ανταποκρίθηκε  έγκαιρα».  …...Τέλος,  τα  

συνημμένα στην αίτηση ως αποδεικτικά έγγραφα είναι ελλιπή σε σχέση με το αίτημα αποζημίωσης.  

……..Εν κατακλείδι, αφού έλαβα υπόψη: 1) όσα ανωτέρω κρίθηκαν ως αμφισβητούμενα γεγονότα,  

2) το γεγονός ότι η αιτούσα δεν προσδιόρισε το ύψος των αξιώσεων της -έτσι ώστε να καθίσταται  

καταφανώς αόριστο το αίτημα της περί αποζημιώσεως και να μην μπορεί να εξεταστεί νομίμως και  

να ληφθεί απόφαση. Όλα τα ανωτέρω επηρεάζουν την πορεία της αιτήσεως της περί συμβιβασμού  

και πιθανολογούν την απόρριψη ή τον περιορισμό των αιτούμενων κονδυλίων της αγωγής στην  

περίπτωση που ήθελε προχωρήσει η αιτούσα σε αγωγή, γνωμοδοτώ να μην καταρτίσει η ΔΕΥΑ  

Θέρμης εξώδικο συμβιβασμό με την αιτούσα»

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  αποδοχή  της  γνωμοδότησης  του  πληρεξούσιου 

δικηγόρου  και  τη  μη  συνομολόγηση  εξώδικου  συμβιβασμού για  τους  λόγους  που  αναλυτικά 

εκτίθενται στην από 27-07-2020 σχετική γνωμοδότηση.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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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 κ Πάσχου Μαρία (Α.Μ. 8854) και 

τη μη συνομολόγηση εξώδικου συμβιβασμού (καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως) μεταξύ της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και της αιτούσας Κ.Β. (σχετ. η με αριθμό 758/21-2-2020 αίτηση), για τους λόγους 

που αναλυτικά εκτίθενται στην από 27-07-2020 σχετική γνωμοδότηση

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 21 απόφαση 167/17-08-2020

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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