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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο  19/25-10-2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 106/2019 

ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

“ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΣ-Δ. Ε. Υ. Α. Α. Ο.” 

Στην Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας σήμερα την 25η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00 π.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ“ σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία της, 

ύστερα από την υπ Αρ. Πρωτ. 926/21-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κου Μαρουντα 

Νικολάου για να συζητήσει και λάβει απόφαση επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης: 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Δ. Σ. της επιχείρησης: 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ:  Κανείς 

1. Μαρουντας Νικόλαος, Πρόεδρος Δ. Σ.                         

2. Αρβανιτης Βασίλειος, Μέλος 

3. Κωσταριας Δημήτριος, Μέλος 

4. Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος, Μέλος 

5. Αντωνοπούλου Ροιδουλα, Μέλος 

6. Σκούτας Ανδρέας, Μέλος 

7. Κωσταρια Ελένη, Μέλος 

8. Λιναρδος Γεώργιος, Μέλος 

9. Μπενετσης Ανδρέας, Μέλος 

10. Σπυρογιαννης Άγγελος, Εκπρόσωπος εργαζομένων 

11. Μπουρνα Βασιλική, Εκπρόσωπος περιβαλλοντικού φορέα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας Μίχου Αριστέα για 

την τήρηση των πρακτικών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία το Δ. Σ. συνεδριάζει νόμιμα & έγκυρα. 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. κος Λινάρδος Γεώργιος  κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισάγει 

προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την σειρά που ακολουθεί: 

 

ΘΕΜΑ:  «Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας 

Ολυμπίας – Εκλογή Αντιπροέδρου». 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
     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. 

2. Τον Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». 

3. Τον ΟΕΥ της Επιχείρησης 

4. 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……».  
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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..………….  

5. 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:  

«5.1 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».  

6. 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 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.4604/1 9).  

7. Την αριθμ. 194/11-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, 

σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο. ως εξής: 

 
1. Μαρούντας Νικόλαος δημοτικός σύμβουλος, ως Πρόεδρος, οριζόμενος από το Δήμαρχο.  

2. Αρβανίτης Βασίλειος δημοτικός σύμβουλος με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο 

Αναστασόπουλο Νικόλαο.  

3. Κωσταριά Δημήτριο, δημοτικός σύμβουλος με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο 

Γεωργακόπουλο Γεωργιο.  

4. Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος, δημοτικός σύμβουλος με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο 

Φλέσσα Παναγιώτη.  

5. Αντωνοπούλου Ροιδούλα, δημοτική σύμβουλο με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο 

Αλεξανδρόπουλο Ιωάννη.  

6. Σκούτας Ανδρέας, δημότης με αναπληρώτριά του τη δημότισσα Βλάχου Ελένη.  

7. Κωσταριά Ελένη δημότισσα με αναπληρώτριά της τη δημότισσα Μαρκοπούλου Ιωάννα.  

8. Λινάρδος Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο Κρέζο 

Γεώργιο.  
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9. Μπενέτσης Ανδρέας, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο 

Χριστόπουλο Αθανάσιο.  

10. Σπυρογιάννης Άγγελος, 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 αναπληρώτριά της την Βασιλοπούλου. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της   

Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο., σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο., όπως αυτό ορίστηκε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με αριθμό απόφασης 194/2019, ως εξής: 

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαρούντας Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος.  

2. Αρβανίτης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος.  

3. Κωσταριάς Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος.  

4. Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος.  

5. Αντωνοπούλου Ροιδούλα, Δημοτική Σύμβουλος.  

6. Σκούτας Ανδρέας – δημότης.  

7. Κωσταριά Ελένη – δημότισσα.  

8. Λινάρδος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, (από τη μειοψηφία).  

9. Μπενέτσης Ανδρέας, Δημοτικός Σύμβουλος, (από τη μειοψηφία).  

10. Σπυρογιάννης Άγγελος, εκπρόσωπος των εργαζομένων.  

11. Μπουρνα Βασιλική, εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα 

 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

2. Αναστασόπουλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος. 

3. Γεωργακόπουλος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος. 

4. Φλεσσας Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος. 

5. Αλεξανδροπουλος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος. 

6. Βλάχου Ελένη, Δημότισσα. 

7. Μαρκοπουλου Ιωάννα, Δημότισσα. 

8. Κρεζος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος ( από τη μειοψηφία). 

9. Χριστόπουλος Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος ( από τη μειοψηφία). 

10. Παπαδοπούλου Μαρία, εκπρόσωπος εργαζομένων. 

11. Βασιλοπούλου Βίκυ, εκπρόσωπος περιβαλλοντικού φορέα. 

 

Β. Ως Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Αρχαίας Ολυμπίας (Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο.) ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (αποφ. Νο 194/2019) ο 

Δημοτικός Σύμβουλος Μαρουντας Νικόλαος. 
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Γ. Ως Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας (Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο.) ορίστηκε μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών ο 

Δημοτικός Σύμβουλος Αρβανίτης Βασίλειος.  

 

Δ. 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 

άρθρο 3 Ν.10 69 /8 0, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4483/17 και την παρ .2 του άρθρου 

3 48 του Ν.4512/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 99 το υ Ν.4604/1 9).  

  
 

 

Η  απόφαση έλαβε αριθμό εκατόν έξι   106/2019. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ. Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ του  Δ. Σ. 

 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΙΔΟΥΛΑ 

ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΩΣΤΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΕΝΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΠΟΥΡΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Αρχαία Ολυμπία  25/10/2019 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Α.Ο. 

 

 

  ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                  
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