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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το πρακτικό της αριθ. 17/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 194 /2019
Θέμα : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» και εκλογή Προέδρου.
η

Στην Αρχαία Ολυμπία, σήμερα την 11 του μηνός, Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή 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. 7045/04-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου
του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στο Δήμαρχο και με αποδεικτικό
επιδόσεως σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ
133/19-07-2018) 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.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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Παπαηλίου Σωτήριος. Πρόεδρος Δ.Σ
Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος
Αντωνοπούλου Ροϊδούλα
Μαρούντας Νικόλαος
Αρβανίτης Βασίλειος
Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης
Γεωργακόπουλος Γεώργιος
Φλέσσας Παναγιώτης
Κωσταριάς Δημήτριος
Αναστασόπουλος Νικόλαος
Κοτζάς Ευθύμιος. Επικεφαλής μείζονος Αντ/σης.
Λινάρδος Γεώργιος
Γιαννακόπουλος Πέτρος
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Παναγιωτόπουλος Αριστείδης
Κωσταριάς Φώτιος
Κατσαντώνης Αθανάσιος (Νώντας)
Κρέζος Γεώργιος. Αντιπρόεδρος Δ.Σ
Γαλύφας Γεώργιος
Αηδόνης Γεώργιος. Επικεφαλής ελάσ/νος Αντ/σης
Σοφιανός Κωνσταντίνος
Δημητρόπουλος Δημήτριος
Παπασταύρου – Κανελλοπούλου Κυριακούλα. Γραμματέας Δ.Σ
Μουζής Αντώνιος
Μπενέτσης Ανδρέας
Χριστόπουλος Αθανάσιος
Τζαβάρας Γεώργιος. Επικεφαλής ελάσσονος Αντ/σης.

α.
α
1

ΑΠΟΝΤΕΣ
Παναγόπουλος Λύσανδρος
Νόμιμα κληθείς δεν προσήλθε.

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κος Γεωργιόπουλος Γεώργιος ο
οποίος παρευρίσκεται, επίσης παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Καφίρης Γεώργιος για την τήρηση
των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης
εξέθεσε ότι:
Έχοντας υπόψη :
1.Το αριθ 191/23-8-1980 τεύχος Α’ ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η συστατική πράξη της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας.
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2.Την υπ’ αριθμ.102/13-9-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Συγκρότηση των
διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού» σύμφωνα με την οποία
ορίζονται τα εξής:
«…..για τη συγκρότηση και τη λειτουργία υπό νέα διοίκηση των νομικών προσώπων των ΟΤΑ τέθηκαν σε
εφαρμογή οι διατάξεις του άρ.6 του ν.4623/2019 και του άρθρου 10 του ν. 4625/2019. Όπως προκύπτει
από την αιτιολογική έκθεση της διάταξης, σκοπός των διατάξεων αυτών είναι να διασφαλίζεται, σε κάθε
περίπτωση, ότι η πλειοψηφία προέρχεται από τον συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος ή ο
Περιφερειάρχης, ώστε να μπορεί να διοικηθεί το νομικό πρόσωπο και να λαμβάνονται αποφάσεις που
απηχούν τη λαϊκή εντολή……».
III. Ειδικές ρυθμίσεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων
Με τις υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 10 Ν. 4625/2019
ρυθμίζονται θέματα διοίκησης των διαδημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που για πρώτη φορά
προβλέπονται με βάση τον ν. 4600/2019, σε αντιστοιχία με ότι προβλέπεται για τις υφιστάμενες
διαδημοτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις των ΔΕΥΑ, οι διατάξεις για τα διοικητικά συμβούλια των οποίων
αναρρυθμίζονται..………….
3. Όσον αφορά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΔΕΥΑ, με βάση τις διατάξεις των παρ. 2
και 3 του άρ. 6 του ν. 4623/2019 και των παρ. 6.α. και 6.β. του άρ. 10 του ν. 4625/2019, οι παράγραφοι 1 και
2 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) ισχύουν ως εξής:
«3.1 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 :
 Τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο
 Έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην
παράταξη του Δημάρχου 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 ή,
εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν.
 Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος
πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή
γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.
 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 την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού
συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου». [7]
«3.2 Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός δήμων, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδειξη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τριών
(3) αιρετών εκπροσώπων, με τους αναπληρωτές τους, από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, εκ των οποίων οι δύο
(2) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν
(1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπό του. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της διαδημοτικής επιχείρησης
είναι ο Δήμαρχος της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος. Ο περιβαλλοντικός ή
κοινωνικός φορέας υποδεικνύει εκπρόσωπό του, ο οποίος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου
της έδρας της επιχείρησης. Τα λοιπά μη αιρετά μέλη ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, τηρουμένης της
αναλογίας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.4623/2019 (Α` 134). Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην
του δήμου της έδρας της επιχείρησης, ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος».
4. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε
περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. (παρ. 3
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άρθρο 3 Ν.10 69 /8 0, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 τ ο υ Ν.44 8 3 /1 7 και την παρ .2
του άρθρου 3 48 τ ο υ Ν.45 1 2 /1 8 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 το υ Ν.46 04/1 9).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/09.03.1999 τεύχος Α) όπου προβλέπονται τα
εξής: «1.Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη, όλων των μελών
(τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος. Ο ορισμός του ίδιου προσώπου με περισσότερες
από μία ιδιότητες δεν επιτρέπεται. Αν ορισμένα μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους κα τα μέλη
αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει
εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξη τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει
απαρτία…».
6. Με το από 11-10-2019 έγγραφό του Φυσιολατρικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Ολυμπίας
(κοινωνικός φορέας) ορίστηκε η κ. Βασιλική Μπουρνά του Γεωργίου ως εκπρόσωπός του στην ΔΕΥΑ.ΑΟ με
αναπληρώτρια την κ. Βίκυ Βασιλοπουλου.
7. Με το 905/08-10-2019 έγγραφό των εργαζομένων στην Επιχείρηση (ΔΕΥΑ.ΑΟ) ορίσθηκε εκπρόσωπος
των εργαζομένων ο κ. Σπυρογιάννης Άγγελος με αναπληρώτρια του την κ. Παπαδοπούλου Μαρία.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη ότι για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται
στην παρ. 1β΄ του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 όπως ισχύει περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης
κάθε φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) για τα υποδεικνυόμενα μέλη και επί
του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα προς στο συμβούλιο, πλην της αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού
αριθμού εκπροσώπων του ετέρου φύλου και εξαιρουμένων των ex officio μελών, το Δημοτικό μας
Συμβούλιο είναι ανάγκη να προβεί:
Α) Στον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας, εκ των
οποίων τα 3/5 των μελών του (αιρετών και δημοτών ) δεσμευτικά υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο και από
τις λοιπές παρατάξεις τα 2/5, και ειδικότερα ως κάτωθι:
Από τον κ. Δήμαρχο θα υποδειχθούν ο Πρόεδρος (αυτοδίκαια ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος Δημοτικός
Σύμβουλος), τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι και δύο (2) δημότες, με τους αναπληρωτές τους.
Από τις λοιπές παρατάξεις θα υποδειχθούν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους.
Ένας (1) εκπρόσωπος των Εργαζομένων
στην Επιχείρηση του Ν.Π.Ι.Δ. με τον νόμιμο
αναπληρωτή του ο οποίος θα ορισθεί με έγγραφο από τον εν λόγω Σύλλογο.
Ένας (1) εκπρόσωπος του Φυσιολατρικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Ολυμπίας (κοινωνικός φορέας),
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΛΩΝ
11

ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ex
officio ή από
τρίτους

Εκλεγόμενοι
από το Δ.Σ.

Υποδεικνυόμενοι από
Δήμαρχο
Σύνολο

1 (εκπρόσωπος
Φορέα)
1 (εκπρόσωπος
εργαζομένων)

8

6 Δ.Σ.
2 δημότες

6
(4 Δ.Σ. +
2 δημότες)

Ετέρου
φύλου
2

Οριζόμενοι από
λοιπές παρατάξεις
Ετέρου
φύλου

Σύνολο
2

1

(2 Δ.Σ.)

Εν συνεχεία ο Δήμαρχος πρότεινε τους κατωτέρω κ.κ. :
1. Μαρούντα Νικόλαο δημοτικός σύμβουλος, οριζόμενο από το Δήμαρχο ως Πρόεδρος.
2. Αρβανίτη Βασίλειο, δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Αναστασόπουλο
Νικόλαο.
3. Κωσταριά Δημήτριο, δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Γεωργακόπουλο
Γεωργιο.
4. Σπηλιόπουλο Χαράλαμπο, δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Φλέσσα
Παναγιώτη.
5. Αντωνοπούλου Ροιδούλα, δημοτική σύμβουλο με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο
Αλεξανδρόπουλο Ιωάννη.
6. Σκούτα Ανδρέα, δημότη με αναπληρώτρια τη δημότισσα Βλάχου Ελένη.
7. Κωσταριά Ελένη δημότισσα με αναπληρώτρια της τη δημότισσα Μαρκοπούλου Ιωάννα.
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Ακολούθως οι λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας στο σύνολό τους, πρότειναν τους κ. κ.:
8. Λινάρδο Γεώργιο δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Κρέζο Γεώργιο,
προτάθηκαν από την παράταξη «ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».
9. Μπενέτση Ανδρέα δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Χριστόπουλο
Αθανάσιο, προτάθηκαν από την παράταξη «ΟΛΥΜΠΙΑ ΦΩΣ».
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα, ν’ αποφασίσει επί των ανωτέρω προτάσεων.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι με είκοσι επτά (26) θετικές ψήφους ενέκριναν, τις ανωτέρω προτάσεις.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχαίας Ολυμπίας λαμβάνοντας υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρ. 6 του ν. 4623/2019 και των παρ. 6.α. και 6.β. του άρ. 10 του ν.
4625/2019, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.1069/1980 (Α’ 191).
3. Την υπ’ αριθμ. 102/13-9-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/09.03.1999 τεύχος Α) όπου προβλέπονται τα
εξής: «1.Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός, με πράξη, όλων των μελών
(τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος. Ο ορισμός του ίδιου προσώπου με περισσότερες
από μία ιδιότητες δεν επιτρέπεται. Αν ορισμένα μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους κα τα μέλη
αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει
εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξη τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει
απαρτία…» και μετά από διαλογική συζήτηση που επακριβώς καταγράφεται στα αναλυτικά πρακτικά της
συνεδρίασης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τον ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» (ΔΕΥΑ.ΑΟ) το οποίο θα αποτελείται από τους
έξης:
1. Μαρούντα Νικόλαο δημοτικό σύμβουλο, ως Πρόεδρος, οριζόμενο από το Δήμαρχο.
2. Αρβανίτη Βασίλειο δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Αναστασόπουλο
Νικόλαο.
3. Κωσταριά Δημήτριο, δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Γεωργακόπουλο
Γεωργιο.
4. Σπηλιόπουλο Χαράλαμπο, δημοτικό σύμβουλο με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Φλέσσα
Παναγιώτη.
5. Αντωνοπούλου Ροιδούλα, δημοτική σύμβουλο με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο
Αλεξανδρόπουλο Ιωάννη.
6. Σκούτα Ανδρέα – δημότη με αναπληρώτρια του τη δημότισσα Βλάχου Ελένη.
7. Κωσταριά Ελένη δημότισσα με αναπληρώτρια της τη δημότισσα Μαρκοπούλου Ιωάννα.
8. Λινάρδο Γεώργιο δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Κρέζο Γεώργιο.
9. Μπενέτση Ανδρέα δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Χριστόπουλο
Αθανάσιο.
10. Σπυρογιάννης Αγγελος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση (Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο), με
αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Μαρία.
11.-Μπουρνα Βασιλική, ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος
πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις
συναφείς, με αναπληρώτρια της την Βασιλοπούλου Βίκυ.
Β. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και σε
κάθε περίπτωση λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 194/2019
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω :
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

–

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Υπογραφές

Πιστό απόσπασμα
Αρχαία Ολυμπία 16 - 10 - 2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΔ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5

