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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24-09-2019
Σήμερα την 24 η του μηνός

Σεπτεμβρίου

του έτους

2019 ημέρα Τρίτη

και

ώρα

18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβι ζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:
έγγραφη

πρόσκληση

του Προέδρου

19195/20-09 -2019

του, που δημοσιεύτηκε στον ειδι κό χώρο

ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του, προκειμένου να
γίνει συζήτηση και να

ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας

διάταξης. Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μποκέας Μενέλαος
έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αλμπαντάκης Μιχαήλ, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη Κανακάκη Ειρήνη,
Βαλτζάκης Γεώργιος, Βογιατζή Μαρίνα, Ζερβού Νίκη, Καλλέργης Σπυρίδωνας,
Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, Κύρκος Αθανάσιος, Λιαδάκης Αναστάσιος, Λυδάκης
Δημήτριος,

Λυρώνη

-

Πάγκαλου

Χρύσα,

Μαρής

Ιωάννης,

Μαρκογιαννάκης

Μιχαήλ, Ντουλάκης Ιωάννης, Ξυλούρης Μιχαήλ, Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ,
Περυσινάκης

Γρηγόριος,

Κουτσογιαννάκη

Πετούσης

Ευαγγελία,

Γεώργιος-Βασίλειος-Λάρρυ,

Ρεράκης

Γεώργιος,

Σαλούστρος

Τζεδάκης Δημήτριος, Φασουλάκης Γρηγόριος, Φτενός Ευριπίδης,

Πιτσικάκη

-

Αριστομένης,
Χουστουλάκης

Μιχαήλ.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σαββάκης Φίλιππος.

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ.
είναι παρόντα τα είκοσι έξι

(26) και ο πρόεδρος του Δημοτι κού Συμβουλίου

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη και
Γεώργιος Παντερής για την τήρηση των πρακτικών.
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Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαζίου Ευάγγελος
Παρασύρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ροδιάς Ιωάννης Στρατάκης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ.
Κρουσώνα

Φώτης

Τρυπιδάκης

,

ο

Πρόεδρος

της

Τ.Κ.

Κορφών

Κων/νος

Φαραζάκης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Τυλίσου Εμμανουήλ Βασιλάκης, ο Πρόεδρος της
Τ.Κ. Δαμάστας Κων/νος Μαυράκης , ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μονής Πατραμάνης
Ιωάννης.
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , έλαβε το
λόγο ο επικεφαλής της Λαικής Συσπείρωσης Μιχάλης Χουστουλάκης ο οποίος
πρότεινε την αναβολή της συνεδρίασης ως ένδειξη συμπαράστασης στην απεργία
των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα αλλά και στον αγώνα των εργαζομένων των
ΟΤΑ

στο πλαίσιο

κινητοποιήσεων της ΠΟΕ – ΟΤΑ και τη συμμετοχή της στην

πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ (Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019).
Ο Δήμαρχος τοποθετήθηκε απαντώντας ότι τα θέματα της παρούσας συνεδρίασης
είναι ιδιαίτερα σοβαρά για να αναβληθεί η συνεδρίαση. Την ίδια άποψη
υποστήριξε και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Θανάσης Κύρκος καθώς
και το σύνολο των μελών του Δ.Σ.
Κατόπιν

των

ανωτέρων

ο

επικεφαλής

της

Λαϊκής

Συσπείρωσης

Μιχάλης

Χουστουλάκης αποχώρησε , ενώ ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης με τα υπόλοιπα 25 παρόντα μέλη.
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 11 ο υ θέματος της ημερήσιας διάταξης,

ο

επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Θανάσης Κύρκος έλαβε το λόγο λέγοντας
ότι ο ίδιος και η παράταξη του θα αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση για το λόγο
ότι ο ίδιος δέχτηκε προσωπική προσβολή και απειλή από τον Πρόεδρο του
Δημοτικού

Συμβουλίου

ανεπίτρεπτο

για

την

Σπυρίδωνα

δημοκρατι κή

Καλλέργη,
διαδι κασία

γεγονός
του

που

χαρακτήρισε

Δημοτι κού

Σύμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω τα παρακάτω δέκα μέλη της παράταξης «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»
αποχώρησαν :
Αποστολάκη

Ευαγγελία,

Αστρινάκη

Κανακάκη

Ειρήνη,

Βαλτζάκης

Γεώργιος,

Κύρκος Αθανάσιος, Λυδάκης Δημήτριος, Ντουλάκης Ιωάννης, Παπαδομανωλάκης
Εμμανουήλ, Σαλούστρος Αριστομένης, Τζεδάκης Δημήτριος, Φτενός Ευριπίδης .
Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τα υπόλοιπα 15 παρόντα μέλη.
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ΘΕΜΑ 6 ο

: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτική Επιχείρηση

Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ).
Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών- Οικονομι κών Υπηρεσιών Φασουλάκης Γρηγόριος
έλαβε το λόγο και έθεσε υπόψη του ΔΣ την εισήγηση του Τμήματος Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων, όπως παρακάτω :
Έχοντας υπόψη:
1. Τη

Συστατική

Πράξη

της

επιχείρησης

(ΦΕΚ

405/29-3-2005,

τ.Β΄),

όπως

τροποποιήθηκε με την 31/2011 απόφαση του Δ.Σ. (ΦΕΚ 1538/27-6-2011, τ.Β΄)
και

εγκρίθηκε

Αποχέτευσης

η

μετονομασία

Μαλεβιζίου»,

με

της

σε

περιοχή

«Δημοτική

Επιχείρηση

δραστηριότητας

και

Ύδρευσης

ευθύνης

της

ΔΕΥΑΜ, σε ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Μαλεβιζίου.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019, όπου αντικαθίσταται
η

παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) και ορίζεται ότι η

ΔΕΥΑ που συνιστάται από έναν (1) μόνο 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 επιτυχόντος συνδυασμού.

•

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 , 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 περιβαλλοντι κού 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 τη πρώτη συνεδρίαση του
διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
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3. Το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000 , όπου ορίζεται ότι στα
συμβούλια

ή

άλλα

συλλογικά

όργανα

δι οίκησης

Ν.Π.Δ.Δ.

διοι κητικά
ή

Ν.Π.Ι.Δ.,

προβλέπεται η υποχρεωτική αναλογι κή εκπροσώπηση κάθε φύλου στο ένα
τρίτο (1/3) επί των μελών που υποδεικνύονται και επί του (1/3) για τα
λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο, εξαιρουμένων των ex officio μελών.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο 11μελές Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ, η παράταξη του
Δημάρχου προβλέπεται να ορίσει 7 τακτικά μέλη (εκ των οποίων 2 μέλη θα
πρέπει να είναι γυναίκες).
Συνεπώς οι παρατάξεις της μειοψηφίας ορίζουν συνολι κά 2 μέλη (εκ των
οποίων το ένα μέλος θα πρέπει να είναι γυναί κα).
Το λόγο, έλαβε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Αθανάσιος Κύρκος, ο
οποίος επικαλέστηκε την αδυναμία της παράταξής του να τηρήσει των ποσόστωση
του 1/3 (Το άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000), για το λόγο ότι η παράταξή του
έχει μόνο τρεις γυναίκες μεταξύ των εκλεγμένων μελών, οι οποίες είναι αδιανόητο
να οριστούν μέλη σε όλα τα Δ.Σ. των Νομι κών Προσώπων.
Έπειτα από τα παραπάνω κ αλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει:
Α) Τη συγκρότηση του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ, όπως
παρακάτω:
1. Αναστάσιος Λιαδάκης Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή
τον Μιχαήλ Αλμπαντάκη Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
2. Νίκη

Ζερβού

Δημοτική

Σύμβουλος

(πλειοψηφίας),

με

αναπληρωτή

τον

Χαράλαμπο Κουτσογιάννη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
3. Χρύσα Λυρώνη,

Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον

Γρηγόρη Περυσινάκη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
4. Μαρίνα Βογιατζή , Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον
Γρηγόρη Φασουλάκη,
5. Μιχαήλ

Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).

Μαρκογιαννάκης,

Δημοτικός

Σύμβουλος

(πλειοψηφίας),

με

αναπληρωτή τον Γεώργιο Ρεράκη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
6. Σαββάκης Φίλιππος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον
Εμμανουήλ Παπαδομανωλάκη , Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφία).
7. Ντουλάκης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον
Γεώργιο Βαλτζάκη , Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφία).
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8. Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση , που θα
υποδειχθεί

από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των

εργαζομένων στην επιχείρηση.
9. 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.
10. Ιωάννης Βάμβουκας δημότης ( με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς
με το αντικείμενο της επιχείρησης), με αναπληρωτή τον Ιωάννη Άσπρη
(πλειοψηφία).
11. Γεώργιος

Κατσαμάνης ,

δημότης

(με

αποδεδειγμένη

εμπειρία

ή

γνώσεις

συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης), με αναπληρωτή τον Σταύρο
Βαμβουκάκη (πλειοψηφία).
Β) Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ορίζεται από το Δήμαρχο το μέλος
του Δ.Σ. Αναστάσιος Λιαδάκης.
Β) Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού
συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του .
Γ) 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.1069/80,

όπως

αντικαταστάθη κε από το άρθρο 2 του Ν.4483/17 και την παρ.2 του άρθρου 348 του
Ν.4512/18 και αντικαταστάθη κε εκ νέου από το άρθρο 99 του Ν.4604/19).
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη

την εισήγηση της Διεύθυνσης

Διοικητικών Υπηρεσιών, μετά από διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα
φαίνεται στο πρακτικό,
Α ΠΟΦΑΣ ΙΖ ΕΙ ΚΑ Τ Α ΠΛ ΕΙΟΨ ΗΦΙΑ
( Λ ό γ ω α π ο χώ ρ η σ η ς τ ο υ ε π ι κ ε φ α λ ο ύ ς τ η ς Λ α ϊ κ ή ς Σ υ σ π εί ρ ω σ η ς Μ ι χ α ή λ Χ ο υ σ τ ο υ λ ά κ η π ριν την

έν αρξη της συζήτη σης τω ν θεμάτω ν της ημερήσι ας δι άταξης ) .
ΟΛ ΟΙ ΟΙ ΠΑ ΡΟΝΤ ΕΣ ΨΗΦΙΣ Α Ν Υ ΠΕΡ
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Α) Εγκρίνει τη συγκρότηση
Δημοτικής

Επιχείρησης

του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της

Ύδρευσης

Αποχέτευσης

Μαλεβιζίου

(ΔΕΥΑΜ),

όπως

παρακάτω:
1. Αναστάσιος Λιαδάκης Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή
τον Μιχαήλ Αλμπαντάκη Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
2. Νίκη

Ζερβού

Δημοτική

Σύμβουλος

(πλειοψηφίας),

με

αναπληρωτή

τον

Χαράλαμπο Κουτσογιάννη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
3. Χρύσα Λυρώνη,

Δημοτική Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον

Γρηγόρη Περυσινάκη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
4. Μαρίνα Βογιατζή , Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή τον
Γρηγόρη Φασουλάκη,
5. Μιχαήλ

Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).

Μαρκογιαννάκης,

Δημοτικός

Σύμβουλος

(πλειοψηφίας),

με

αναπληρωτή τον Γεώργιο Ρεράκη, Δημοτικό Σύμβουλο (πλειοψηφίας).
6. Σαββάκης Φίλιππος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον
Εμμανουήλ Παπαδομανωλάκη , Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφία).
7. Ντουλάκης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας), με αναπληρωτή τον
Γεώργιο Βαλτζάκη , Δημοτικό Σύμβουλο (μειοψηφία).
8. Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση , που θα
υποδειχθεί

από

την

συνδικαλιστι κή

οργάνωση

των

εργαζομένων

στην

επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θα συγκαλέσει σε γενική
συνέλευση.
9. Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της
περιοχής , ο καθορισμός του οποίου , καθώς και η διαπίστωση της συνδρομής
των προϋποθέσεων του προτεινόμενου μέλους, θα γίνει με επόμενη απόφαση
Δ.Σ.
10. Ιωάννης Βάμβουκας δημότης ( με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς
με το αντικείμενο της επιχείρησης), με αναπληρωτή τον Ιωάννη Άσπρη
(πλειοψηφία).
11. Γεώργιος

Κατσαμάνης ,

δημότης

(με

αποδεδειγμένη

εμπειρία

ή

γνώσεις

συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης), με αναπληρωτή τον Σταύρο
Βαμβουκάκη (πλειοψηφία).
Β) Πρόεδρος

του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου ορίζεται από το Δήμαρχο ο

Αναστάσιος Λιαδάκης.

ΑΔΑ: Ω6ΟΔΩΛΣ-ΨΕΤ

Β)

Ο

Αντιπρόεδρος

ορίζεται

κατά

τη

πρώτη

συνεδρίαση

του

διοικητικού

συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του .
Γ) 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.1069/80,

όπως

αντικαταστάθη κε από το άρθρο 2 του Ν.4483/17 και την παρ.2 του άρθρου 348 του
Ν.4512/18 και αντικαταστάθη κε εκ νέου από το άρθρο 99 του Ν.4604/19).
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 297/2019
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

