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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Απόσπασμα από το πρακτικό
Δημοτικού Συμβουλίου

της

αριθ.

3/2014

συνεδρίασης

του

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 191/2014
Θέμα : Ορισμός διοικητικού συμβούλιου ΔΕΥΑ Α.Ο.
Στην Αρχαία Ολυμπία, σήμερα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους
2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13049/25-09-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Πρόεδρου του, που δημοσιεύθηκε στο ειδικό χώρο ανακοινώσεων
του Δήμου, και επιδόθηκε στο Δήμαρχο και με αποδεικτικό επιδόσεως σε όλους
τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ.5 &
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα
ημερησίας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αυτού, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26
μέλη και ονομαστικά οι:
α.α.
1

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γιαννακόπουλος Πέτρος

α.α
1

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αλεξανδρόπουλος
Ιωάννης
Νόμιμα κληθείς

2
Λινάρδος Γεώργιος
2
δεν προσήλθε
3
Αντωνοπούλου Ροϊδούλα
4
Γεωργακόπουλος Γεώργιος
5
Παναγιωτόπουλος Αριστείδης
6
Παντελάκος Πανάγος
7
Φλέσσας Παναγιώτης
8
Μαρούντας Νικόλαος
9
Δεββές Γεώργιος
10
Κανελλάκης Παναγιώτης
11
Κωσταριάς Φώτιος
12
Χρυσανθακόπουλος Αντώνιος
13
Παναγόπουλος Γεώργιος
14
Αρβανίτης Βασίλειος
15
Κρέζος Γεώργιος
16
Πανούτσος Ιωάννης
17
Αηδόνης Γεώργιος. Επικ/λής μείζονος Αντ/σης
18
Σοφιανός Κωνσταντίνος
19
Καρκούλιας Νικόλαος
20
Δημητρόπουλος Δημήτριος
21
Γεωργακοπούλου –Παπαιωάννου Άννα
22
Μουζής Αντωνιος
23
Μπενέτσης Ανδρέας
24
Πάτση Μαρία
25
Παπαηλιού Θεόδωρος. Επικ/λής ελάσ/νος Αντ/σης
26
Τζαβάρας Γεώργιος. Επικ/λής ελάσσονος Αντ/σης
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κος Κοτζάς
Ευθύμιος
ο οποίος παρίσταται, επίσης παρευρίσκεται και ο υπάλληλος του
Δήμου κος Καφίρης Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.
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Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον
Δήμαρχο κο. Κοτζά Ευθύμιο ο οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας
διάταξης εξέθεσε ότι, Σύμφωνα με την παρ 1 , Άρθρο 255 του Ν. 3463/06, οι
κοινωφελείς επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο
από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους
αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά
τουλάχιστον:
 τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας. Στην
περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα μέλος εξ αυτών
προέρχεται από τη μειοψηφία.
 ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή
απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος
από τη γενική συνέλευση αυτών, και
 ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.
 Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού
συμβουλίου, εκτός αν στην πράξη σύστασης της επιχείρησης προβλέπεται
μικρότερη θητεία. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Με την παρούσα
πρέπει να
ορίσουμε το 7/μελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ.
Στο αριθ 191/23-8-1980 τεύχος Α ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η συστατική πράξη της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας στην οποία
προβλέπεται 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα:
α. Τέσσερα (4)μέλη είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου,
β. Ένας(1) μέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής,
γ. Ένας(1) δημότης ή κάτοικος του Δήμου ή της Κοινότητας που έχουν πείρα ή
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
δ. ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή
απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη
γενική συνέλευση αυτών.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερα από 20 άτομα, προστίθεται
εκπρόσωπος των εργαζομένων, χωρίς τροποποίηση της συστατικής πράξης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και
 την παρ 1 , Άρθρο 255 του Ν. 3463/06.
 το αριθ 191/23-8-1980 τεύχος Α ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η συστατική
πράξη της Δημοτικής Επιχείρησης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. τον ορισμό των παρακάτω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας ως
εξής:
1. Λινάρδος Γεώργιος, αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου, με αναπληρωτή
του τον Χρυσανθακόπουλο Αντώνιο (Δ.Σ πλειοψηφίας).
2. Κρέζος Γεώργιος, αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου, με αναπληρωτή του
τον Κωσταρία Φώτιο (Δ.Σ πλειοψηφίας).
3. Αρβανίτης Βασίλειος, αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου, με αναπληρωτή
του τον Πανούτσο Ιωάννη (Δ.Σ πλειοψηφίας).
4. Μπενέτσης Ανδρέας, αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου, με αναπληρωτή
του τον Σοφιανός Κωνσταντίνος (Δ.Σ μειοψηφίας).
5. Ρήγας Βασίλειος, με αναπληρωτή του τον Νικολόπουλος Ηλίας
(δημότες).
6. Σκούτας Ανδρέας, με αναπληρωτή του τον Γιαννακόπουλος Ανδρέας
(δημότες).
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7.Χρονόπουλος Κων/νος με αναπληρωτή του τον Κατσάνης Αλέξιος
εκπρόσωποι κοινωνικού φορέα
(Αγροτικόι Συνεταιρισμοι
Μουριάς και
Λούβρου αντίστοιχα).
Β. Από τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας ορίζονται:
1. Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. ΑΟ ορίζεται ο κ. Λινάρδος Γεώργιος. (υπέρ 16,
κατά 7, λευκά 3)
2. Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. ΑΟ, ορίζεται ο κ. Ρήγας Βασίλειος. (υπέρ 16,
κατά 7, λευκά 3).
Γ. Την απόφαση αυτή ψηφίζουν όλα τα παρόντα μέλη της πλειοψηφίας σύνολο
(16), ενώ τα μέλη της μειοψηφίας στο σύνολο της καταψηφίζουν, εκτός των κ.κ
1) Μπενέτση, 2) Τζαβάρα, και 3) Παπαηλίου που ψηφίζουν λευκό, για τους λόγους
που εκτεθήκαν και καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 191/2014
Για το σκοπό αυτό συντάθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως
κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
Πιστό απόσπασμα
Αρχαία Ολυμπία 02-10-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΤΖΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΙΡΗΣ

