
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  5/24-02-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 48/2020 Θέμα: « Αιτήσεις: η με αριθμό 7359/20-12-2019 αίτηση»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 24 

Φεβρουαρίου  2020  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 754/20-02-2020 έγγραφη πρόσκληση 

του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 

άρθρου 4 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 

Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ  (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Χατζηδημητρίου Φανή
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Δημητρίου Δημήτριος
4. Γαντάς Σπυρίδων
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Κουσούλης Γεώργιος

7. Καρκαλή Μαρία

8.
Σαραφιανός Χρήστος (αποχώρησε κατά την 

έναρξη της συζήτησης του 2ου θέματος)
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία, 
για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  διοικεί  την  επιχείρησιν  και  

διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την  

επιχείρησιν θέματος…»  

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι οι Π.Σ( Θ.Β), Δ.Σ., Κ.Φ., κάτοικοι Τ.Κ. Σουρωτής υπέβαλαν 

στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ το με αριθμό 7359/20-12-2019  αίτημα τους για αποζημίωση  λόγω βλάβης στο 

δίκτυο  ύδρευσης  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  και  στο  σημείο  που  βρίσκονται  οι  κατοικίες  των  εν  λόγω 

αιτούντων. 

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη την από 17/02/2020 εισήγηση της επιτροπής αυτοψίας 
ζημιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στην οποία αναφέρεται ότι: «… σχετικά με βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης του 
Δήμου  που  βρίσκονται  οι  οικίες  τους  και  συγκεκριμένα  στην  πάροδο  Καραθανάση,  σας  
ενημερώνουμε  ότι  το  συνεργείο  της  ΔΕΥΑ Θέρμης,  έπειτα  από  τηλεφωνική  τους  επικοινωνία,  
ανταποκρίθηκε έγκαιρα για την αποκατάσταση της βλάβης στις 29/11/2019 (κατόπιν εξακρίβωσης  
από  το  αρχείο  καταγραφής  των  βλαβών  που  τηρείται  στο  εργοτάξιο  της  ΔΕΥΑΘ).Πρέπει  να  
σημειωθεί: α) η μη ύπαρξη επίσημου εγγράφου από άλλη υπηρεσία (πυροσβεστική κλπ) που να  
έχει  καταγράψει  το  περιστατικό,  β)  το  συνεργείο  –σύμφωνα  με  την  έγγραφη  αναφορά  τους-  
ουδέποτε κλήθηκε από τους αιτούντες προκειμένου να διαπιστώσει την υπερχείλιση των βόθρων  
και   γ)  η  επιτροπή  αποζημιώσεων  δεν  μπορεί  να  προβεί  σε  έλεγχο  –  αυτοψία,  εξαιτίας  της  
παρέλευσης  τριών  εβδομάδων  μεταξύ  της  αποκατάστασης  της  βλάβης  και  της  αίτησής  τους.  
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Συμπερασματικά  η  πιθανότητα εισροής  υδάτων  στους  βόθρους  εξαιτίας  της  μεγάλης  διαρροής  
βλάβης στο δίκτυο είναι αυξημένη -και σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του υδραυλικού που 
βρίσκονταν στο σημείο την ημέρα της βλάβης-, πράγμα όμως που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί  
από την επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι προσφορές που κατατέθηκαν στην υπηρεσίας μας  
από  τους  αιτούντες  για  την  αποκατάσταση  των  ζημιών,  συνοδευόμενες  από  φωτογραφίες,  
ανέρχονται στο ποσό των 74,40 x 4 = 297,60 € με ΦΠΑ». 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο  6  παρ.  5  του  Ν.  4071/2010,  η  Οικονομική  επιτροπή  «….αποφασίζει  για  το  δικαστικό 

συμβιβασμό και  τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του 

ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ….. Ομοίως σύμφωνα με την παρ. 2 περ. η) άρθρο 5 

του ν. 1069/80 το Διοικητικό Συμβούλιο:… αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και  

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

εξώδικους . 

Ο  Πρόεδρος  είπε  στα  μέλη  ότι  καθώς  το  θέμα  αφορά  χρηματική  αποζημίωση  κρίνετε 

αναγκαίο  να ανατεθεί  σε δικηγόρο η εξέταση των στοιχείων και  η παροχή γνωμοδότησης  για 

εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και των ανωτέρω αιτούντων ύστερα από την με αριθμ. 

πρωτ. 7359/21-12-19 αίτηση για αποζημίωση.

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

εισήγηση του Προέδρου,  την εισήγηση  της υπηρεσίας   και  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  5 του Ν. 

1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Αναβάλλει  την  κρίση  της  με  αριθμό  7359/21-12-19  αίτησης  για  αποζημίωση 

προκειμένου  σε  επόμενη  συνεδρίαση  να  γίνει  ανάθεση  σε  νομικό  ώστε  να  γνωμοδοτήσει 

αρμοδίως,  μετά την εξέταση των στοιχείων για  την καταβολή αποζημίωση εξωδίκως λόγω 

υπαιτιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 5 απόφαση 48/24-02-2020

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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