
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  29/18-11-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 251/2020 Θέμα: “  Σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή 
αποζημίωσης  εξωδίκως  που  αφορά  στην  με  αριθμό 
πρωτοκόλλου 4787/2020 αίτηση καταναλωτή ”

Στη  Θέρμη,  σήμερα  18  Νοεμβρίου  2020  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  13:30  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex), 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.  5411/13-11-2020 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.
Λιόλιος Αντώνιος (προσήλθε κατά τη συζήτηση 

του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Γαντάς Σπυρίδων

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Κουσούλης Γεώργιος
4. Καρκαλή Μαρία 4. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης
7. Χατζηδημητρίου Φανή

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 9ο 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 4787/09-10-2020 αίτηση του Γ….α Χ……..υ που αφορά στη λήψη αποζημίωσης λόγω 

ζημιών που υπέστη το όχημα του από υπερυψωμένο μεταλλικό φρεάτιο αποχέτευσης  στην οδό 

Β……. Μ……. στην Κοινότητα Θέρμης.

ΑΔΑ: ΨΛΞΩΟΛΖΛ-1Ι7



Κατόπιν τέθηκε υπόψη των μελών η από 03-11-2020 εισηγητική έκθεση της επιτροπής αυτοψίας 

ζημιών της Δ.Ε.Υ.Α., όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται: « …Στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο ζητείται  

αποζημίωση….,  για  ζημιές  στο  όχημα  του κ.  Γ…..  Χ………,  μετά  από  πρόσκρουση  αυτού  σε  

υπερυψωμένο  μεταλλικό  φρεάτιο  αποχέτευσης  στις  ….  σύμφωνα  με  τη  δήλωσή  του. …… Η 

επιτροπή αποζημιώσεων,  εξαιτίας  της  φύσης του θέματος-  δεν μπορεί  να προβεί  σε έλεγχο  –  

αυτοψία. Μετά τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως προτείνετε την ανάθεση σε δικηγόρο για να  

γνωμοδοτήσει επί του θέματος.

Έχοντας υπόψη την από 03-11-2020 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

1. Την  παροχή  εξειδικευμένων  νομικών  συμβουλών  (γνωμοδότηση),  από  τη  νομική 

υπηρεσία του Δήμου, επί της με αριθμό 4787/09-10-2020 αίτησης  του Γ….α Χ……..υ  , που 

αφορά στη λήψη αποζημίωσης  λόγω ζημιών που υπέστη το όχημα του από υπερυψωμένο 

μεταλλικό φρεάτιο αποχέτευσης  στην οδό Β……. Μ…….  στην Κοινότητα Θέρμης κατά δήλωση 

του.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 29, απόφαση 251/18-11-2020

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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