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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 27/09/2019 ώρα 23:55. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.09.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 10239 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

148/2019 
από το πρακτικό της 10ης/ 27.09.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα  3ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς με την επωνυμία: «Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 27-09-2019, ώρα 19:00, 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 9990/23-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 

4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς 

Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αλεξανδρίδου Βασιλική  5. Γαλλής Γεώργιος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ευσταθίου Ηλίας 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κορδίλας Δημήτριος 

10. Καφετσιούλης Απόστολος 11. Κρανιώτης Ευάγγελος 

12. Μακροβασίλης Βασίλειος 13. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

14. Μπαρμπέρης Πέτρος 15. Μπατζιόλας Ζάχος 

16. Μπελιάς Αντώνιος 17. Ντάγκας Νικόλαος 

18. Ολύμπιος Αθανάσιος 19. Σκαρκάλης Χρήστος 

20. Σμυρλής Βασίλειος 21. Σωτηρίου Βασίλειος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

24. Τσιντζιράκος Ιωάννης 25. Τσιώνης Αστέριος 

  

Απόντες 

26. Καλαγιάς Γρηγόριος 27. Κατσιάβας Αστέριος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Γκούμας Μιχαήλ (Αετολόφου), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης και Τζίκας Χρήστος. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Θέμα  3ο : Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς με την επωνυμία: «Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

Με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4623/19, ορίζονται τα εξής: 

«2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α' 191) αντικαθίσταται ως εξής:«1. 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 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 επιτυχόντος συνδυασμού. 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 πτυχίουΑ.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 τη πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με 

ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.». 

 

Σύμφωνα με την περίπτ. α' της παρ.6 του άρθρου 10 του Ν.4625/19, ορίζονται τα εξής: 

«6. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) αντικαθίσταται, 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.» 

 

Με την υπ’ αριθμ. 24/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που 

δημοσιεύθηκε  στο Φ.Ε.Κ. 4900 788/9.5.2011 τεύχος Β’, συστάθηκε η ενιαία Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς με την επωνυμία «Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς». 

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος πρότεινε: τους Συμβούλους της πλειοψηφίας, ως κοινωνικό φορέα τον 

Πολιτιστικό Σύλλογο Μελιβοίας «Ο Όμηρος», καθώς και τους δημότες που θα συμμετάσχουν στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς. 

 

Ακολούθως οι παρατάξεις της μειοψηφίας, «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» και «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», 

πρότειναν τους Συμβούλους τους που θα συμμετάσχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς.  
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Από την ψηφοφορία που διενεργήθηκε μεταξύ αυτών των παρατάξεων, εκλέχθηκαν ως μέλη του Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑ οι δημοτικοί Σύμβουλοι: 

1. Μακροβασίλης Βασίλειος με αναπληρωτή τον Ολύμπιο Αθανάσιο, 

2. Τριανταφύλλου Αθανάσιος με αναπληρωτή τον Αναστασίου Ιωάννη 

Όλοι τους από την δημοτική παράταξη «Αγιά 2019 Νέα Εποχή». 

 

Ακόμα ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή» πρότεινε ως κοινωνικό φορέα τον 

Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Επαρχίας Αγιάς «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ». 

 

Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε για την επιλογή του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, 

η πρόταση του Δημάρχου για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελιβοίας «Ο Όμηρος», έλαβε δέκα πέντε (15) 

ψήφους (υπερψήφισαν οι δημοτικές παρατάξεις «ΠΑΔΗΚ», «Δώτιο Πεδίο» και «Λαϊκή Συσπείρωση») και η 

πρόταση της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», έλαβε εννέα (9) ψήφους. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Δημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.4623/2019 (Α΄ 134): «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.6 περίπτ. α' του Ν.4625/19 (Α΄ 139) : «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.», 

- τις διατάξει του άρθρου 99 του N. 4604/19 (Α΄ 50): «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, 

πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές 

με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.», 

- την υπ’ αριθμ. 24/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ο) απόφασή του, με την οποία συστάθηκε η ενιαία Δημοτική 

Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς (ΦΕΚ 4900 788/9.5.2011 τεύχος Β’), 

- τις διενεργηθείσες ψηφοφορίες, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Α. Ορίζουμε τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Αγιάς με την επωνυμία: «Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς», ως εξής: 

1. Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος Αγιάς που ορίζεται Πρόεδρος της Επιχείρησης. 

2. Μπελιάς Αντώνιος, δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή τον Γιάνναρο Γεώργιο 

δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας.  

3. Τσιαγκάλης Νικόλαος, δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή τον Μπαρμπέρη Πέτρο 

δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας.  

4. Τσιντζιράκος Ιωάννης, δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή τον Σκαρκάλη Χρήστο 

δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας.  

5. Ευσταθίου Ηλίας, δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφία, με αναπληρωτή τον Σμυρλή Βασίλειο 

δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας.  

6. Μακροβασίλης Βασίλειος, δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας, με αναπληρωτή τον Ολύμπιο 

Αθανάσιο δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας.  

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας, με αναπληρωτή τον Αναστασίου 

Ιωάννη δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας.  

8. Ξαφάρας Χρήστος, δημότης, με αναπληρωτή τον δημότη Τζουβάρα Δημήτριο .  

9. Παναγιώτου Γεώργιος, δημότης, με αναπληρωτή τον δημότη Μπάτσικα Βασίλειο.  

10. Μπάτσικας Βασίλειος, εκπρόσωπος των εργαζομένων της επιχείρησης, με αναπληρωτή τον Χουτζούμη 

Σωτήριο.  

11. Κοινωνικός φορέας - Πολιτιστικός Σύλλογος Μελιβοίας «Ο Όμηρος», ο εκπρόσωπος του οποίου 

ορίζεται από τον φορέα.  
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Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης ορίζει μεταξύ των μελών του τον Αντιπρόεδρο στην πρώτη 

του συνεδρίαση. 

 

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. 

 
Απουσίαζε από τη διαδικασία του ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγιάς με την επωνυμία: «Δ.Ε.Υ.Α. Αγιάς», η Βασιλική 

Αλεξανδρίδου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενωμένοι Μπορούμε». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 148/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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