
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  26/13-10-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 220/2020 Θέμα: «Αποδοχή  γνωμοδότησης  αναφορικά  με  την 
καταβολή  αποζημίωσης  εξωδίκως  βάσει  της  με  αριθμό 
πρωτοκόλλου 2278/10-06-2020 αίτησης ( σχετ.:165.2020 
Α.Δ.Σ)»

Στη Θέρμη, σήμερα 13 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webwx), 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.  4771/09-10-2020 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 

εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Γαντάς Σπυρίδων

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Παπαδάκη Αθηνά
4. Ιωσηφίδης Ιωάννης
5. Καρκαλή Μαρία
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Λιόλιος Αντώνιος
8. Χατζηδημητρίου Φανή
9. Κουσούλης Γεώργιος

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 Αν. Γενική Διευθύντρια το 17ο 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,..».

Με την με αριθμό 165/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανατέθηκε  στη νομική 

υπηρεσία του Δήμου Θέρμης η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών (γνωμοδότηση), επί της 

με  αριθμό  2278/10-06-2020  αίτηση  του  κ.  M…….  Σ….,  που  αφορά στην  καταβολή  ή  μη 
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αποζημίωσης εξωδίκως για ζημία που υπέστη μπάνιο της κατοικίας του στην Τ.Κ. Ταγαράδων από 

υπαιτιότητα της Δ.Ε.Υ.Α..

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

αναφέρει «….Επί των ανωτέρω η γνώμη της υπηρεσίας μας είναι η εξής:

Α. Το άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ ορίζει ότι «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του  

Δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το Δημόσιο ενέχεται σε  

αποζημίωση, εκτός εάν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για  

χάρη του γενικού συμφέροντος…. Απαιτείται δηλαδή να υπάρχει αδικοπρακτική ευθύνη, δηλαδή  

πράξη  ή  παράλειψη  της  ΔΕΥΑΘ (ή  των  προστηθέντων  υπαλλήλων  της),η  ζημία  να  οφείλεται  

αποκλειστικά  και  μόνο στην πράξη ή  παράλειψη  αυτή…. Β.  Το ανωτέρω όμως προκαταρκτικό 

συμπέρασμα  τελεί  υπό  τις  κάτωθι  προϋποθέσεις  που  η  πλήρωσή  τους  οδηγεί  στην  τελική  

κατάφαση της ευθύνης της ΔΕΥΑΘ. …1. Το περιγραφόμενο συμβάν να έχει διαπιστωθεί από επί  

τόπου έκθεση δημόσιου οργάνου, ή τουλάχιστον αναφορά του αιτούντος σε δελτίο συμβάντων της  

δημόσιας αρχής. ……Γ. Στην προκείμενη περίπτωση, στην αίτηση του ο Μ.Σ. αναφέρει ότι κατοικεί 

σε μονοκατοικία στους Ταγαράδες, στον οικισμό …… και συμπληρώνει ότι εδώ και αρκετό καιρό 

παρατηρούνται  τακτικές  διακοπές  της  ύδρευσης  με  αποτέλεσμα  να  δημιουργούνται  ζημίες  και 

βλάβες και στα τρία μπάνια που διαθέτει η οικία του. …. Έπειτα διαπίστωσε ότι είχε ραγίσει το 

καζανάκι (πορσελάνι) λόγω της πίεσης που δέχθηκε από την επαναφορά ροής του νερού. …..το 

από  06/08/2020  έγγραφο  της  επιτροπής  αποζημιώσεων  αναφέρει  ότι  «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».  Στο ανωτέρω έγγραφο δεν αναφέρεται  πότε έγινε ο έλεγχος στην  

περιοχή. 

Από το ανωτέρω έγγραφο της επιτροπής αποζημίωσεων δεν προκύπτει να υφίσταται παράνομη  

ενέργεια ή παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από πλευράς της ΔΕΥΑΘ ούτε υπάρχει σαφής ύπαρξη  

πρόσφορης  αιτιώδους  συνάφειας  μεταξύ  αυτής  και  της  προκληθείσας  ζημίας,  γεγονός  που  

επηρεάζει καταλητικά την πορεία της αιτήσεως περί συμβιβασμού και πιθανολογώ την απόρριψη ή 

τον περιορισμό των αιτούμενων κονδυλίων της αγωγής στην περίπτωση που ήθελε προχωρήσει ο  

αιτών  σε  αγωγή,  γνωμοδοτώ να  μην  καταρτίσει  η  ΔΕΥΑ Θέρμης  εξώδικο  συμβιβασμό με  τον  

αιτούντα».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας 

του  Δήμου Θέρμης  και  τη  μη  συνομολόγηση  εξώδικου  συμβιβασμού για  τους  λόγους  που 

αναλυτικά εκτίθενται στην με αριθμό 16/28-19-2020 σχετική γνωμοδότηση.

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
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Την  αποδοχή  της  γνωμοδότησης,  της  νομικής  υπηρεσίας  του  Δήμου Θέρμης  και  τη  μη 

συνομολόγηση εξώδικου συμβιβασμού(καταβολή αποζημίωσης εξωδίκως) μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

και του αιτολυντος αιτούσας  M……. Σ….,.  (σχετ. η με αριθμό  2278/10-06-2020  αίτηση), για 

τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται στην με αριθμό 16/28-19-2020 σχετική γνωμοδότηση 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 26 απόφαση 220/13-10-2020

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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