
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  20/25-09-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 199/2019 Θέμα:  Σύγκληση  1ης συνεδρίασης  Διοικητικού  Συμβουλίου  και 

εκλογή Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. 

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  25 

Σεπτεμβρίου  2019  ημέρα  Τετάρτη  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. 5105/20-09-2019 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 δέκα (10), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη 

(Μαριάννα)
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 
3. Γαντάς Σπυρίδων
4. Παπαδάκη Αθηνά
5. Χατζηδημητρίου Φανή
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης
7. Δημητρίου Δημήτριος
8. Σαραφιανός Χρήστος
9. Καρκαλή Μαρία
10. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία, για την τήρηση των 

πρακτικών του συμβουλίου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, με την υπ αριθμ. 

101/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 1101/τεύχος 

Β/02-06-2011  Φ.Ε.Κ.,  η  Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Δήμου  Θέρμης  με  τον 

διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Υ.Α.Θ., διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Ομοίως σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 3 του ν 1069/1980 (ΦΕΚ 191/23.08.1980 τεύχος Α'), 

Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, όπως τροποποιήθηκε 

και  ισχύει  με  το  άρθ.  91  του  Ν.4555/2018,  το  άρθ.  6  του  Ν.4623/2019  και  το  άρθ.10  του 

Ν.4625/2019 «1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται σε έναν (1) Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό  

συμβούλιο,  το  οποίο  ορίζεται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  τους  αναπληρωτές  του  και  

αποτελείται  από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο και  έξι  (6)  

ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη  

του Δημάρχου. Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο  
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εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, ένα (1)  

μέλος  ως  εκπρόσωπος  των  εργαζομένων  στην  επιχείρηση,  που  υποδεικνύεται  από  την  πλέον  

αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση …, ένα (1) μέλος 

ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, … και δύο (2) δημότες ή  

μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.  

Ο  καθορισμός  του  περιβαλλοντικού  ή  κοινωνικού  φορέα  του  προηγούμενου  εδαφίου  και  η  

διαπίστωση  της  συνδρομής  των  προϋποθέσεων  στο  πρόσωπο  του  προτεινόμενου  από  αυτόν  

μέλους, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη  

συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία  μεταξύ των μελών του.  Σε περίπτωση  

ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου».

Με την με αριθμό 325/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίσθηκε  η σύνθεση του νέου 

Δ.Σ. η οποία έχει ως εξής:

1. Ζελιλίδη Δαμιανό ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Πονερίδη Παναγιώτη

2. Καρκατζίνο Νικόλαο με αναπληρωτή τον Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο

3. Γαντά Σπυρίδωνα με αναπληρώτρια την Κούτρη Ευαγγελία 

4. Χατζηδημητρίου Φανή με αναπληρωτή τον Βογιατζή Δημήτριο

5. Παπαδάκη Αθηνά με αναπληρωτή τον Μωραΐτη Αργύριο

6. Ιωσηφίδη Ιωάννη με αναπληρώτρια την Τσιφτελίδου Αννα

7. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη (Μαριάννα) με αναπληρώτρια την 

κα  Τριανταφυλλίδου Ιωάννα

8. Δημητρίου Δημήτριο με αναπληρώτρια την Νικολαϊδου Αναστασία

9. Σαραφιανό Χρήστο με αναπληρωτή τον Λιόλιο Αντώνιο

10.Καρκαλή Μαρία με αναπληρωτή τον Τσόχα Κυριάκο

11.Κουσούλη Γεώργιο με αναπληρωματικό του τον Νταλακούδη Δημήτριο 

και ενημέρωσε τα μέλη ότι οι Σύμβουλοι: 

 Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) με αναπληρωτή τον Πονερίδη Παναγιώτη

 Καρκατζίνος Νικόλαος με αναπληρωτή τον Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο

 Γαντάς Σπυρίδωνας με αναπληρώτρια την Κούτρη Ευαγγελία 

 Χατζηδημητρίου Φανή με αναπληρωτή τον Βογιατζή Δημήτριο

 Παπαδάκη Αθηνά με αναπληρωτή τον Μωραΐτη Αργύριο

είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου,

οι σύμβουλοι

 Δημητρίου Δημήτριος με αναπληρώτρια την Νικολαϊδου Αναστασία 

 Σαραφιανός Χρήστο με αναπληρωτή τον Λιόλιο Αντώνιο 

προέρχονται από τους κατοίκους-δημότες, 

οι σύμβουλοι: 

 Ιωσηφίδης Ιωάννης με αναπληρώτρια την κα Τσιφτελίδου Άννα

 Καπουσούζη  Καραγιάννη  Μαριάνθη  (Μαριάννα)  με  αναπληρώτρια  την  κα 

Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

προέρχονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας
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 Κουσούλης Γεώργιος με αναπληρωματικό τον κο Νταλακούδη Δημήτριο προέρχονται 

από το Σωματείο Εργαζομένων στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και   οι  

 Καρκαλή Μαρία με αναπληρωματικό μέλος τον Τσόχα Κυριάκο προέρχονται από τον 

κοινωνικό φορέα (Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Θέρμης). 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι  σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.  1 του άρθρ.  3  του ν. 

1069/1980 θα πρέπει  το νέο Δ.Σ. της Επιχείρησης το οποίο συστάθηκε σε σώμα και διεξάγει την 

πρώτη συνεδρίαση σήμερα να προχωρήσει στην εκλογή του Αντιπροέδρου της Επιχείρησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  ομόφωνα συμφώνησε η ψηφοφορία για την εκλογή του Αντιπροέδρου 

να διεξαχθεί δια της ανατάσεως χειρός.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 1η του συνεδρίαση  μετά από ψηφοφορία αφού έλαβε υπόψη του 

τις ισχύουσες διατάξεις

Ε κ λ έ γ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Αντιπρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  τον  Σύμβουλο  κ.  Καρκατζίνο 

Νικόλαο του Δημητρίου, με ψήφους 10 υπέρ στο σύνολο των 10 παρευρισκομένων μελών.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20 απόφαση 199/25-09-2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: 6ΒΚΗΟΛΖΛ-ΑΙΘ


	Εκλέγει ομόφωνα

		2019-09-26T11:16:44+0300
	Athens




