
ΟΡΘΗ ΕΠΕΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

(Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ)
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  24/29-10-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 231/2019 Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 207/2019 απόφαση του 

Δ.Σ. σχετικά με :  Ορισμός μελών της Επιτροπής Επίλυσης 
Διαφορών της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  μετά από την με  αριθμό 
382/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 29 

Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 6109/24-10-2019 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 εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη(Μαριάννα)
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Παπαδάκη Αθηνά
3. Γαντάς Σπυρίδων
4. Χατζηδημητρίου Φανή
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Σαραφιανός Χρήστος
8. Καρκαλή Μαρία
9. Κουσούλης Γεώργιος

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

Καραμβαλάση Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o 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…».  

Σύμφωνα με το  αρθρ. 5 παρ. 3 του Ν.1069/1980 «Με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις  

οποίες απαιτείται έλεγχος των αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 20, το Διοικητικό Συμβούλιο  

μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει μέρος των λοιπών αρμοδιοτήτων του σε επιτροπές που  

συστήνονται από αυτό και απαρτίζονται από τρία (3) τουλάχιστον τακτικά μέλη του, τα οποία  

αναπληρώνονται  όπως  και  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο.  Με  την  απόφαση  αυτή  ορίζονται  ο  

Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος κάθε επιτροπής. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από το οικείο ή τα  

οικεία Δημοτικά Συμβούλια και δημοσιεύεται, από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε  στα  μέλη  ότι,  με  την  με  αριθμό  207.2019  απόφαση 

εγκρίθηκε η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σύμφωνα με 



τις  διατάξεις  του  αρθρ.  5  παρ.  3  του  Ν.1069/1980,  με  σκοπό  την  επίλυση  των  διαφόρων 

αμφισβητήσεων  για  την  βεβαίωση  ή  αναγνώριση  απαλλαγής  ή  μειώσεως  οποιουδήποτε 

αυτοτελούς  τέλους,  δικαιώματος  και  προστίμου  μεταξύ  της  Επιχείρησης  (Δ.Ε.Υ.Α.)και  των 

καταναλωτών και ορίστηκαν τα μέλη αυτής ως εξής:

Ζελιλίδης Δαμιανός  Πρόεδρος του Δ.Σ., ως Πρόεδρο

Καρκατζίνος Νικόλαος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρο

Γαντάς Σπυρίδων  μέλος του Δ.Σ. ως Μέλος

με τους νόμιμους αναπληρωτές τους όπως αυτοί ορίσθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατά τη σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. με την με αριθμό  325/2019 

απόφαση του. Γραμματέας της επιτροπής ορίστηκε η υπάλληλος κ. Ζωντανού Μαρία.

Η ως άνω απόφαση διαβιβάστηκε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το 

άρθρ. 5 παρ. 3 του Ν.1069/1980. Το δημοτικό Συμβούλιο με την με αριθμό 382.2019 απόφασή 

του ανέβαλε το θέμα προκειμένου το ένα μέλος της επιτροπής να υποδειχθεί από την μειοψηφία.

Ο  Πρόεδρος  έχοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  πρότεινε  την  τροποποίηση  της  207.2019 

απόφασης  ως  προς  το  3ο μέλος  και  του  αναπληρωτή  του  και  τον  ορισμό  αυτών  από  την 

μειοψηφία. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

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

εισήγηση του Προέδρου και τις σχετικές διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Τροποποιεί την με αριθμό 207.2019 απόφαση του σχετικά με τον ορισμό των μελών της 
Επιτροπής  Επίλυσης  Διαφορών της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  μετά  από  την  με  αριθμό  382/2019 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το 3ο μέλος και  τον αναπληρωτή του και 
ορίζεται  από την μειοψηφία ο κ.  Ιωσηφίδης Ιωάννης με αναπληρωτή την κ. Τσιφτελίδου 
Άννα. Συνεπώς τα μέλη της επιτροπής έχουν ως εξής:
 Ζελιλίδης Δαμιανός  Πρόεδρος του Δ.Σ.,  ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον κ. Πονερίδη 

Παναγιώτη.

 Καρκατζίνος  Νικόλαος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  ως  Αντιπρόεδρο με  αναπληρωτή  τον κ. 

Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο.

 Ιωσηφίδης Ιωάννης ως μέλος με αναπληρωτή την κ. Τσιφτελίδου Άννα. 

2. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος κ. Ζωντανού Μαρία                 .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 24 απόφαση 231/29-10-2019

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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