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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό 03/03-03-2023 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου. 

 

 

 

                   Αρ. Απόφασης 42/2023 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αποζημίωσης καταναλωτή 

για ζημιές που υπέστη μετά από θραύση 

κεντρικού αγωγού ύδρευσης με συμψηφισμό 

ληξιπρόθεσμων οφειλών».                                                                                                  

                       

Στο Λιμένα Θάσου σήμερα στις 03  του μηνός Μαρτίου  του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την υπ’  αριθμ. 535/16-02-2023 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11)  μελών  συμμετείχαν  τα 

έντεκα  (11) μέλη, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Πρόεδρος: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

Παρόντες:  Σαλταρής Αργύριος – Μανίτσας Δημήτριος - Βουλτσίδης Παναγιώτης - 

Κουτσουμανής Γεώργιος – Λαμπρινίδης Λάμπρος - Μαλλιαρός Σωτήριος – Σουρίνης Ιωάννης - 

Γεωργίου Ιωάννης- Καραβούζης Στυλιανός – Καζάρας Στέργιος 

Απόντες: ΚΑΝΕΙΣ 

Αποχωρήσαντες: ΚΑΝΕΙΣ 

 

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

κ. Μαύρου Αργυρή. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο  (-15
ο
-)  τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει  τα 

εξής:  

Ιστορικό:  

Στις 22-03-2021 και ώρα 17:02 μ.μ. στην κατοικία με κωδ. καταναλωτή 001-0853-000, που βρίσκεται 

στην Κοινότητα Λιμένα Δήμου Θάσου, υπέστη διάρρηξη ο υπόγειος αγωγός ύδρευσης Φ 80  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που διέρχεται κατά μήκος της δημοτικής οδού στην οποία εφάπτεται η οικία του καταναλωτή.  

Διαπιστώθηκε ότι  το ύψος της στάθμης του νερού στον υπόγειο χώρο του ακινήτου έφτασε τα 50 
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εκατοστά με αποτέλεσμα να υποστούν ζημίες διάφορα έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, οικιακός 

εξοπλισμός, εξοπλισμός γυμναστηρίου και διάφορα προσωπικά είδη που υπήρχαν αποθηκευμένα σ 

αυτόν.  

  

Ακολούθως, κλήθηκε τόσο η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όσο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία (Κλιμάκιο Θάσου) η οποία 

άντλησε το νερό που εισήλθε στο υπόγειο και συντάχθηκε η υπ’  αριθμ. Πρωτ. 815 Φ.706.6/23-03-2021 

βεβαίωση με την οποία πιστοποιήθηκε από την ΠΥ η ύπαρξη πλημμυρικού φαινομένου.  

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ανέθεσε στον Ειδικό Πραγματογνώμονα κ. Ξανθόπουλο Σάββα τη διενέργεια αυτοψίας 

στην πληγείσα κατοικία και τη σύνταξη σχετικής με το γεγονός έκθεσης πραγματογνωμοσύνης.  

 

Ο κ. Ξανθόπουλος κατέθεσε την υπ’  αριθμ. 210/2023 Έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η οποία αποτελεί 

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

20-04-2021, στην οποία παρουσιάζει αναλυτικά την εκτίμησή του για το κόστος αποκατάστασης των 

αναγραφόμενων ζημιών,  λαμβάνοντας υπ όψη την παλαιότητα των αντικειμένων, το οποίο ανέρχεται 

στο ποσό των 3.018,00 €   

 

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος,  μετά από ενημέρωση του τμήματος καταναλωτών της Επιχείρησης, αναφέρει 

στα μέλη, ότι ο ενοικιαστής του ακινήτου που υπέστη ζημιές για τις οποίες η Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  υποχρεώνεται 

σε αποζημίωση, οφείλει από κατανάλωση νερού ανεξόφλητους λογαριασμούς σε ποσό που σήμερα 

ανέρχεται σε 4.564,50 € και με την με αριθμ. πρωτ. 356/02-02-2023 αίτησή του είχε ζητήσει την 

καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε 91 δόσεις. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στα μέλη  

1. η αποδοχή του ποσού της αποζημίωσης του καταναλωτή με κωδικό 001-0853-000, όπως 

προκύπτει από την έκθεση του πραγματογνώμονα  

2. ο συμψηφισμός του ποσού της αποζημίωσης με το ποσό που ο καταναλωτής οφείλει στη 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και η ρύθμιση του υπολειπόμενου ποσού οφειλής σε 30 δόσεις λαμβάνοντας 

υπόψη την με αριθμό πρωτ. 356/02-02-2023  Αίτησή του.  

 
Παρακαλούμε για τη λήψη της απαιτούμενης απόφασης. 

 

Τα μέλη εξέφρασαν  την άποψή τους επί του παραπάνω θέματος. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Υπέρ ψήφισαν και τα έντεκα παρόντα μέλη 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 5 

του  Ν. 1069/80, όπως ισχύουν, ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
1. Την αποδοχή του ποσού της αποζημίωσης του καταναλωτή με κωδικό 001-0853-000, όπως 

προκύπτει από την έκθεση του πραγματογνώμονα, το οποίο ανέρχεται στις  3.018,00 €  

ΑΔΑ: 6ΔΒΖΟΕΥΣ-ΜΡ4



2. Τον συμψηφισμό του ποσού της αποζημίωσης με το ποσό που ο καταναλωτής οφείλει στη 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και τη ρύθμιση του υπολειπόμενου ποσού οφειλής σε 30 δόσεις, λαμβάνοντας 

υπόψη την με αριθμό πρωτ. 356/02-02-2023  Αίτησή του.  

 

Στην παρούσα απόφαση δεν αναφέρεται το όνομα του καταναλωτή, λόγω εφαρμογής του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 42/2023    

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                    Σαλταρής Αργύριος 

          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                Καραβούζης Στυλιανός 

                                                                                                    Μανίτσας Δημήτριος  

                                                                                                    Σουρίνης Ιωάννης 

                                                                                                    Κουτσουμανής Γεώργιος 

                                                                                                    Λαμπρινίδης Λάμπρος 

                                                                                                    Μαλλιαρός Σωτήριος        

                                                                                                    Γεωργίου Ιωάννης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                    Βουλτσίδης Παναγιώτης 

                                                                                                    Καζάρας Στέργιος 

        Ακριβές  Απόσπασμα                                                        

          Θάσος   03-03-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                       

       

 
     Μανίτσας Κωνσταντίνος 
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