
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Από  το  υπ’  αριθμ.  17/22-06-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 119/2020 Θέμα:  Γνωστοποίηση  ανασύστασης  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου λόγω αντικατάστασης μέλους σύμφωνα με την 
133.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη Θέρμη, σήμερα 22 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:15 μ.μ. συνεδρίασαν, δια ζώσης 

κεκλισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από 

την υπ’ αριθμ. 2478/18-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) 

περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

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

εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Δημητρίου Δημήτριος

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Παπαδάκη Αθηνά
4. Γαντάς Σπυρίδων
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Καρκαλή Μαρία
7. Λιόλιος Αντώνιος 
8. Χατζηδημητρίου Φανή

9.
Νταλακούδης Δημήτριος 

(αναπληρωματικό μέλος)
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη 

ότι,  σύμφωνα  με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…»  

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  
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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  

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».

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 

Με  την  από  19-5-2020  επιστολή  του,  η  οποία  και  κοινοποιήθηκε  στο  Δήμο  Θέρμης 

(2043/27-5-2020 έγγραφο), το τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κ. Σαραφιανός Χρήστος 

δήλωσε την παραίτησή του για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους. 

Με  την  με  αριθμό  133/2020  απόφαση  του  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποδέχτηκε  την 

παραίτηση  του  τακτικού  μέλους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  κ.  Σαραφιανού 

Χρήστου  ο  οποίος  ορίστηκε  με  την  αριθ.  325/2019  απόφαση  και  αντικατέστησε  αυτόν  με  το 

αναπληρωματικό μέλος κάτοικο-δημότη κ. Λιόλιο Αντώνιο. Ομοίως όρισε τον κάτοικο-δημότη κ. 

Πάζη Κωνσταντίνο αναπληρωματικό μέλος του κ. Λιόλου Αντώνιου.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω γνωστοποίησε στα μέλη ότι το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

αποτελείται από τους κ.κ. : 

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
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7. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη (Μαριάννα) με αναπληρώτρια την

          Τριανταφυλλίδου Ιωάννα

8. Δημητρίου Δημήτριο με αναπληρώτρια την Νικολαϊδου Αναστασία

9. Λιόλιο Αντώνιο με αναπληρωτή του τον Πάζη Κωνσταντίνο

10.Καρκαλή Μαρία με αναπληρωτή τον Τσόχα Κυριάκο

11.Κουσούλη Γεώργιο με αναπληρωματικό του τον Νταλακούδη Δημήτριο 

Ύστερα από τα παραπάνω το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 1069/80, την με αριθμό 
133/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Α ν α σ υ σ τ ή ν ε τ α ι  ω ς  κ ά τ ω θ ι :

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

8. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα

9. Δημητρίου Δημήτριο με αναπληρώτρια την Νικολαϊδου Αναστασία

10.Λιόλιο Αντώνιο με αναπληρωτή του τον Πάζη Κωνσταντίνο

11.Καρκαλή Μαρία με αναπληρωτή τον Τσόχα Κυριάκο

12. Κουσούλη Γεώργιο με αναπληρωματικό του τον Νταλακούδη Δημήτριο 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 17 απόφαση 119/22-06-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: ΩΑ70ΟΛΖΛ-ΑΟ1


	Ανασυστήνεται ως κάτωθι:

		2020-06-29T12:46:06+0300
	Athens




