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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΘΑΣΟΥ 

 

 
Α.Φ.Μ.  800125738 -  Δ.Ο.Υ. Καβάλας                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Λιμένας Θάσου 6404 Θάσος 
Τηλ.: 25930 24025-26 – Φαξ: 2593058344 
E-mail: grammateia@deyathassou.gr 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της με αριθμό 8/22-06-2021 τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 
 
 

Αρ. Απόφασης 105/2021 

 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αποζημίωσης ζημιών λόγω 

εισροής νερού σε οικία στην Κοινότητα Λιμένα 

μετά από θραύση κεντρικού αγωγού ύδρευσης». 

                       
Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 22 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 

π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 2418/14-

06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Μανίτσα Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλους τους 

συμβούλους, στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80.  

Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 

τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-

2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 

άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 

 
Λόγω του ότι το τακτικό μέλος κ. Γκάγκος Αλέξανδρος δήλωσε  κώλυμα συμμετοχής στην παρούσα συνεδρίαση, 

κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Τσολάκης Σταύρος. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον ½ των μελών (Π.Ν.Π. 75/Α΄/30-03-2020), γιατί σε 

σύνολο έντεκα (11)  μελών στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν έξι (6) μέλη και το αναπληρωματικό μέλος                      

κ. Τσολάκης Σταύρος, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες: Σαλταρής Αργύριος – Κουτσουμανής Γεώργιος – Καραβούζης Στυλιανός – Βουλτσίδης 

Παναγιώτης – Λαμπρινίδης Λάμπρος –  Τσολάκης Σταύρος 

Απόντες: Γκάγκος Αλέξανδρος - Ζαμπέκος Παναγιώτης – Μαλλιαρός Σωτήριος – Στάμος Βασίλειος – 

Τσένης Γεώργιος 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε χωρίς δικαίωμα ψήφου η Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.                            

κ. Μαύρου Αργυρή. 
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Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Μαύρου 

Αργυρή, η οποία  εισηγούμενη  το δωδέκατο  -12
ο
 -   τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής: 

 

Ιστορικό: 

Στις 12/02/2021 και ώρα 07:14  στην οικία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου κ. κ. Πατήρα Ελένης, Πατήρα Δημητρίου και 

Πατήρα Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου, που βρίσκεται στην Κοινότητα Λιμένα Δήμου Θάσου, πραγματοποιήθηκε 

πλημμύρα και συγκεκριμένα στο ισόγειο αυτής, όταν κατακλύσθηκε ο περιβάλλοντας χώρος της από νερά λόγω 

διάρρηξης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. περίπου την 4
η
 πρωινή, με αποτέλεσμα να 

πραγματοποιηθούν ζημίες εκ διαβροχής τόσο στο κτίριο (επιχρίσματα εσωτερικής τοιχοποιίας ισογείου, κουφώματα), 

όσο και σε τμήμα του περιεχομένου του (οικοσκευή). 

 

Ακολούθως κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσίας (Κλιμάκιο Θάσου), η οποία συνέταξε την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 509 Φ. 

706.6/22-02-2021 Βεβαίωση Πλημμύρας, και η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

 

Συνεπεία των ανωτέρω η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με εντολή του Προέδρου της, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’  αριθμ. 38/2021 

απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανέθεσε στον Ειδικό Πραγματογνώμονα κ. Ξανθόπουλο Σάββα τη 

διενέργεια αυτοψίας στην πληγείσα κατοικία και τη σύνταξη έκθεσης ως προς την ευθύνη της Επιχείρησης. 

 

Στις 03-06-2021 ο κ. Ξανθόπουλος κατέθεσε την υπ’  αριθμ. 536/2021 Έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, μετά από λεπτομερή επιθεώρηση που διενήργησε στις 

17/02/2021 παρουσία της κ. Πατήρα Ελένης, στην οποία στην παρ. Δ. παρουσιάζει αναλυτικά την εκτίμησή του για 

το κόστος αποκατάστασης των αναγραφόμενων ζημιών.  

 

Στην Έκθεσή του αναφέρει ότι «Γενεσιουργός αιτία της εξεταζόμενης ζημίας ήταν η πλημμύρα που εκδηλώθηκε στον 

ισόγειο όροφο της προαναφερόμενης κατοικίας, με μέσο ύψος στάθμης νερών τα 15 cm, όταν κατακλύσθηκε      ο 

περιβάλλοντας χώρος αυτής συνεπεία διάρρηξης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης της περιοχής, ιδιοκτησίας της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου». 

 

Η εκτίμηση πραγματοποιήθηκε, αφού λήφθηκε υπόψη του η απαίτηση της συνιδιοκτήτριας, σύμφωνα με τις γραπτές 

οικονομικές προσφορές που προσκόμισε, την προ της εξεταζόμενης ζημίας κατάσταση των ζημιωθέντων ειδών, 

καθώς επίσης και τις τρέχουσες τιμές παρόμοιων ειδών – εργασιών της τοπικής αλλά και της ευρύτερης αγοράς. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό κόστος της ζημίας εκτιμήθηκε στις 3.085,69 € πλέον Φ.Π.Α.Φ.Π.Α. 

 

Παρακαλώ για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η καταβολή του ποσού των 3.085,69 € πλέον Φ.Π.Α.  από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την 

αποκατάσταση των ζημιών στην υπόψη οικία.       

 

Τα μέλη του Δ.Σ.  εξέφρασαν μέσα από διαλογική συζήτηση την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα επτά παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/80,  

όπως ισχύουν, και την με αριθμό 207/11-06-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΟΗΔΟΕΥΣ-62Σ) 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

1. Την καταβολή ποσού 3.085,69 € πλέον Φ.Π.Α., ως αποζημίωση για την αποκατάσταση των ζημιών που 

προκλήθηκαν από εισροή νερού στην οικία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου  κ. κ. Πατήρα Ελένης, Πατήρα 

Δημητρίου και Πατήρα Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου που βρίσκεται στο Λιμένα Δήμου Θάσου,  μετά από 

θραύση κεντρικού αγωγού ύδρευσης.   

2. Η καταβολή του ποσού θα γίνει σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα υποδείξουν οι ιδιοκτήτες.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 105/2021    

 
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Τσολάκης Σταύρος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   23-06-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       
       
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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