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ΕΕΕ ΡΡΡ ΜΜΜ ΙΙΙ ΟΟΟ ΝΝΝ ΙΙΙ ΔΔΔ ΑΑΑ ΣΣΣ          
                                                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

      Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 20ης/2019 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ 

 

ΘΕΜΑ 1o ΕΚΤΑΚΤΟ:  «Εκλογή Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας» 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 158/2019 

 

1. Σήμερα την 19η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 το 

Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., ύστερα από 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1592/13-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε σε κάθε 

ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2, του Ν. 

1069/80, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

2. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο έντεκα (11)  ήταν 

παρόντα έντεκα (11). 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ο Πρόεδρος: Γεώργιος Τσεγκής  

Ο Αντιπρόεδρος: Πιτσάς Γεωργιος  

Τα Μέλη:  

Δημαράκη Ελένη 

Δερματά Παναγιώτα 

Σαραντόπουλος Πέτρος  

Αντωνοπούλου Αντωνία 

Καρλής Δημήτριος (Μουσικός Σύλλογος) 

Ανάργυρος Λάμπης  

Πήλιουρη Μαρία 

Αποστόλου Παναγιώτης  

Δαγρές Ιωάννης   

Τα Μέλη : 
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3. Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν η διοικητική υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας κα. Κατερίνα 

Ελευτθερίου (πρακτικογράφος). 

4. Στη συνεδρίαση αυτή τα πρακτικά τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή  

5. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

εισηγήθηκε όπως παρακάτω για το 1ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος είπε τα 

εξής:  

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, διότι 

πρέπει να οριστεί ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 102 Εγκυκλίου  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον. 

 

7. Ο κ. Πρόεδρος έλαβε το λόγο και συνέχισε την εισήγησή του ως ακολούθως: 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 102 Εγκυκλίου  του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 

63900 13/09/2019 περί συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων 

των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και συγκεκριμένα στην παράγραφο Β.ΙΙΙ περί καθορισμό 

Αντιπροέδρου στην ΔΕΥΑ αναφέρεται ότι: 

“Όσον αφορά τη συγκρότηση του ΔΣ 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: 

«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 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 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 και 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 
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πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.» 

Συνεπώς, ως Πρόεδρος παρακαλώ να προβούμε στην εκλογή του Αντιπροέδρου με ψηφοφορία. 

Προτείνω τον κ. Πιτσά Γεώργιο ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας. 

 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την ψηφοφορία: 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α ,  

 

 Ως Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας ελέγχτηκε και τοποθετείται ο κος Γεώργιος Πιτσάς 

Τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 158/2019 

 

9. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος:        Γεώργιος Τσεγκής  

Ο Αντιπρόεδρος:  Γεώργιος Πιτσάς  

Τα Μέλη: Δημαράκη Ελένη, Δερματά Παναγιώτα, Σαραντόπουλος Πέτρος , Αντωνοπούλου 

Αντωνία, Καρλής Δημήτριος, Ανάργυρος Λάμπης, Πήλιουρη Μαρία, Αποστόλου Παναγιώτης, 

Δαγρές Ιωάννης,  

     

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΓΚΗΣ 
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