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ΓΖΜΟ ΘΖΡΑ  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ  

ΓΖΜΟ ΘΖΡΑ  

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

 

 

      A Π Ο  Π Α  Μ Α 

(ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ TAKTIKH ΤΝΔΓΡΗΑΖ)             

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 16/2020 

πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θήξαο (ΜΔ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ) 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ :   130/2020 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

                  ΓΖΜΑΡΥΟ ΘΖΡΑ :   ΘΓΑΛΑ ΑΝΣΩΝΘΟ 

           ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ : ΓΕΩΡΓΘΟ ΘΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΣΑ 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ : ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ. 

          ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ :  ΜΑΡΘΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ. 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ : ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΚ ΝΔΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ 

«ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΘΖΡΑ (ΓΔΤΑΘ)». 

ηε Θήξα ζήκεξα ηελ 29-09-2020, εκέξα ηεο εβδνκάδνο  Σξίηε  θαη ώξα  16:00’, 

ζπλήιζαλ  ζε δεκόζηα  ζπλεδξίαζε ζύκθσλα κε ην ην Α.Π. 18318/13-03-2020  έγγξαθν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ( ην Τπ΄άξηζ. 55 Φύιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο, δεκνζηεύηεθε ε από 11 Μαξηίνπ 2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ  ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΑΡΝΖΣΗΚΧΝ 

ΤΝΔΠΔΗΧΝ ΣΖ ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ covid-19  ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΑΓΚΖ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΓΗΑΓΟΖ ΣΟΤ (Α’55) ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   ηνπ 

Γήκνπ Θήξαο, θαηόπηλ ηεο ππ΄άξηζ.  56/25-09-2020 πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  γηα  Σαθηηθή πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (ΜΔ 

ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ)  θαη  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67  παξ.2  ηνπ Ν. 
3852/2010, όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ . 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά 
(27)  κειώλ βξέζεθαλ  παξόληα   είθνζη  -πέληε  (25), ήηνη: 
ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

1.ΓΑΡΕΔΝΣΑ  ΓΔΧΡΓΗΟ    

2. ΗΓΑΛΑ ΣΑΤΡΟ  

3.ΣΔΦΑΝΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ                              

4. ΚΗΣΟΤ ΟΦΗΑ 

5.  ΜΑΝΣΟΤΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ 

6. ΕΧΡΕΟ ΑΝΑΣΑΗΟ –ΝΗΚΟΛΑΟ 

7.ΕΧΡΕΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ. 

8.ΚΑΦΗΔΡΖ ΜΖΝΑ 

9. ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

10. ΠΑΑΡΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

11. ΣΕΟΤΡΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

12. ΝΟΜΗΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

13. ΚΑΝΔΛΛΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

 

1. ΗΓΑΛΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 

2. ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 

   

  

 

(ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΟΖΛΘΑΝ ΑΝ ΚΑΗ ΝΟΜΗΜΑ 

ΚΛΖΘΖΚΑΝ). 
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14.ΡΟΤΟ ΑΓΓΔΛΟ 

15. ΓΡΟΟ ΠΤΡΗΓΧΝ 

16. ΓΡΑΣΗΑ ΗΧΑΝΝΖ 

17.ΜΑΨΝΑ ΗΧΑΝΝΖ 

18. ΗΓΑΛΑ ΔΠΗΦΑΝΗΟ 

19. ΥΑΛΑΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ Νηθήηα 

20. ΟΡΦΑΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

21.ΥΑΛΑΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ Λνπθά 

22. ΑΛΑΦΟΤΕΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

23.ΠΡΔΚΑ ΠΔΣΡΟ 

24.ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΑΡΗΑ 

25. ΚΟΚΚΑΛΖ ΑΚΤΛΗΝΑ 

                                                          

    ηε ζπλεδξίαζε παξώλ ήηαλ θαη ν Γήκαξρνο θ. ηγάιαο Αληώληνο.   

    
            Δπίζεο παξαβξέζεθε  ε  Πειεθάλνπ Μαξία ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Θήξαο γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.      

  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. πξνζήιζαλ νη θάησζη  Γεκνηηθνί 

ύκβνπινη: 

1. ΗΓΑΛΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 

2. ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 

   

 
        Ο Πξόεδξνο αθνύ θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο  ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

θαη εηζεγνύκελνο ην 10
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο : «ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΚ ΝΔΟΤ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ «ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΚΑΘ 

ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΘΗΡΑ (ΔΕΤΑΘ)» έζεζε ππόςε ζην Γ. ηα εμήο : 

 Σελ ππ΄άξηζ. 337/2019 απόθαζε ηνπ Γ.. ζύκθσλα κε ηελ νπνία νξίζηεθε ην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΓΔΤΑ Θήξαο. 

 Σελ κε Α.Π.1502/15-01-2020 απόθαζε ηνπ «πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηγαίνπ», ζύκθσλα κε ηελ νπνία « απνξξίθζεθε σο απαξάδεθηε»  ε 
εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή ηεο δεκνηηθήο Παξάηαμεο «ΘΖΡΑΨΚΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑ», 
θαηά ηεο ππ΄άξηζ. 337/2019 (Α.Γ.Α. Φ82ΟΧΔΝ0ΔΦ3) απόθαζεο  Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Θήξαο. 

 Σν Πξαθηηθό 4/2020 (πλεδξίαζεο 3
εο

 Ηνπιίνπ 2020) ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 

152 Ν. 3463/2006 Ννκνύ Κπθιάδσλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία «Ζ Δηδηθή 
Δπηηξνπή, θαηά παξαδνρή ηεο από 14-02-2020 πξνζθπγήο ησλ Αλαζηαζίνπ -
Νηθνιάνπ Εώξδνπ θιπ (ζπλ.8) αθπξώλεη ηελ ππ΄άξηζ. 1502/15-01-2020 απόθαζε 

ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ», γηα ιόγνπο πνπ αλαιπηηθά 

θαη δηεμνδηθά αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο εηζήγεζεο. 

 Σν Πξαθηηθό 5/2020 (πλεδξίαζεο 11
εο

  επηεκβξίνπ  2020) ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 152 Ν. 3463/2006 Ννκνύ Κπθιάδσλ, ην νπνίν απνηειεί ηξνπνπνίεζε 

ηεο από 03-07-2020 (Πξαθηηθό 4
ν
, ζέκα 2

ν
) απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο,  

ζύκθσλα κε ηελ νπνία «Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή, θαηά παξαδνρή ηεο από 14-02-2020 
πξνζθπγήο ησλ Αλαζηαζίνπ -Νηθνιάνπ Εώξδνπ θιπ (ζπλ.8) αθπξώλεη ηελ ππ΄άξηζ. 
1502/15-01-2020 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ», 

γηα ιόγνπο πνπ αλαιπηηθά θαη δηεμνδηθά αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο 

εηζήγεζεο. 
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ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ζην Γ.. : 

1. Σν ΦΔΚ 1060/30-05-2011, ζύκθσλα κε ην νπνίν ζπζηάζεθε ζην Γήκν Θήξαο, λέα 

επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο 

Γήκνπ Θήξαο Ννκνύ Κπθιάδσλ (ΓΔΤΑΘ)». 
2. Σηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

κε ην Ν. 4555/2018 θαη ην Ν. 4623/2019 θαη ην Ν. 4625/2019. 
3. Σηο  δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/1980, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ  Ν. 4623/2019 θαη ην Ν. 4625/2019. 

4. Σελ ππ΄άξηζ. 102 Δγθύθιην κε Α.Π. 63900/13-09-2019 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ. 
 
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο ηνπ Γ.. ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ αλέθεξε :  
« Ζ ΓΔΤΑ πνπ ζπληζηάηαη από έλαλ (1) κόλν Γήκν δηνηθείηαη από ελδεθακειέο 
Γηνηθεηηθν πκβνύιην, ην νπνίν νξίδεηαη από από ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπ θαη απνηειείηαη από ηνλ Δήμαπσο ή ηον οπιδόμενο από αςηόν 

ύμβοςλο ωρ Ππόεδπο θαη έμη (6) ακόμε αιπεηούρ εκπποζώποςρ ηνπ Γήκνπ, εθ 

ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο (4) ανήκοςν ζηεν παπάηαξε ηος Δεμάπσος. Δθηόο από 
ηνπο αηξεηνύο εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ, σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

νξίδνληαη αθόκε, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο ένα  (1) μέλορ ωρ εκππόζωπορ ηων 

επγαδομένων ζηεν επισείπεζε, πνπ ππνδεηθλύεηαη από ηελ πιένλ 
αληηπξνζσπεπηηθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ή, 
εθόζνλ ειιείπεη ηέηνηα, από ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ  ζηελ επηρείξεζε, ηνπο 
νπνίνπο ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπγθαιεί ζε γεληθή ζπλέιεπζε γηα 

ηνλ ζθνπό απηόλ, έλα (1) μέλορ ωρ εκππόζωπορ πεπιβαλλονηικού ή 

κοινωνικού θοπέα ηεο πεξηνρήο, θάηνρνο πηπρίνπ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ 
ηίηινπ ηεο αιινδαπήο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ή γλώζεηο ζπλαθείο κε ην 

αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο θαη δύν (2) Δεμόηερ ή μόνιμοι κάηοικοι κε 
απνδεδεηγκέλε  εκπεηξία ή γλώζεηο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο … 
 
…Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ νξίδεηαη θαηά ηελ πξώηε  ζπλεδξίαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ…» 
 
Έπεηηα ν θ. Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θάιεζε ηνλ θ. Γήκαξρν λα πξνηείλεη ηνλ Φνξέα πνπ 
ζα νξίζεη ηνλ εθπξόζσπό ηνπ (σο κέινο ηεο ΓΔΤΑΘ). 

Ο θ. Γήκαξρνο πξόηεηλε όπσο ν «Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Κνληνρσξηαλώλ Ο 

ΑΓΘΟ ΕΤΣΑΘΘΟ» νξίζεη    ηνλ εθπξόζσπό ηνπ (σο κέινο ηεο ΓΔΤΑΘ),ν 
νπνίνο ζα είλαη θάηνρνο πηπρίνπ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ ηίηινπ ηεο 
αιινδαπήο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ή γλώζεηο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο 
επηρείξεζεο. 
Έπεηηα ν θ. Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γ.. λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ 
επηινγή ηνπ Φνξέα θαη ηνλ νξηζκό ηνπ κέινπο ηεο ΓΔΤΑΘ. 
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Δγθξίλεη όπσο ν «Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Κνληνρσξηαλώλ Ο ΑΓΘΟ 

ΕΤΣΑΘΘΟ» νξίζεη    ηνλ εθπξόζσπό ηνπ (σο κέινο ηεο ΓΔΤΑΘ),ν νπνίνο ζα 
είλαη θάηνρνο πηπρίνπ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ ηίηινπ ηεο αιινδαπήο, κε 
απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ή γλώζεηο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο. 
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Οη Γεκνηηθέο ύκβνπινη θ. Αξγπξνύ Μαξία θαη θ. Κόθθαιε Αθπιίλα (2 Γεκνηηθνί 

ύκβνπινη), δήισζαλ «ΠΑΡΟΤΔ». 

 
ηε ζπλέρεηα ν θ. Γήκαξρνο νξίδεη ζηε ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑΘ 
σο εμήο : 

1. Σνλ θ. Οξθαλό Δκκαλνπήι (Γεκνηηθό ύκβνπιν, σο Πξόεδξν ) , ν νπνίνο ζα 
νξηζηεί θαη κε  «ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ». 

2. Σελ θ. Κίηζνπ νθία, Γεκνηηθό ύκβνπιν (Από ηελ Παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ), κε 

αλαπιεξσηή ηνλ θ. ηεθαλάθε Γεώξγην, Γεκνηηθό ύκβνπιν (Από ηελ Παξάηαμε 
ηνπ Γεκάξρνπ). 

3. Σνλ θ. Γαξδέληα Γεώξγην, Γεκνηηθό ύκβνπιν (Από ηελ Παξάηαμε ηνπ 

Γεκάξρνπ), κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. ηγάια ηαύξν, Γεκνηηθό ύκβνπιν (Από ηελ 
Παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ). 

4. Σελ θ. ηγάια Καιιηόπε, Γεκνηηθή  ύκβνπιν (Από ηελ Παξάηαμε ηνπ 

Γεκάξρνπ), κε αλαπιεξσηή ηελ θ. Αγγειάθε Μαξία Γεκνηηθή ύκβνπιν (Από  
Παξάηαμε Αληηπνιίηεπζεο, θαζόζνλ ε παξάηαμε ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε νπνία έρεη 
εθιέμεη (6) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, δελ δύλαηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ  Ν. 4623/2019 λα νξίζεη (4) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο ηνπ ζην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ). 

5. Σνλ θ. Μαληνύζε Γξεγόξην, Γεκνηηθό ύκβνπιν (Από ηελ Παξάηαμε ηνπ 

Γεκάξρνπ), κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Αιαθνύδν Βαζίιεην, Γεκνηηθό ύκβνπιν 
(Από  Παξάηαμε Αληηπνιίηεπζεο, θαζόζνλ ε παξάηαμε ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε νπνία 
έρεη εθιέμεη (6) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, δελ δύλαηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ  Ν. 4623/2019 λα νξίζεη (4) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο ηνπ ζην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ). 
 
 

6. Σνλ Δθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΓΔΤΑΘ κε ηνλ αλαπιήξσηή ηνπ (ex 
officio). 

7. Σνλ εθπξόζσπν από ηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν Κνληνρσξηαλώλ Ο ΑΓΘΟ 

ΕΤΣΑΘΘΟ(ex officio). 
 
 
 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Γήκαξρνο πξόηεηλε ζηε ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΔΤΑΘ  θαη ηνπο θάησζη (2) Γεκόηεο ή κόληκνη θάηνηθνη κε απνδεδεηγκέλε  εκπεηξία ή 
γλώζεηο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο : 

 

8. Σνλ θ. ηθηληώηε Ησάλλε, Γεκόηε κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Σζηγαξίδα Κσλ/λν, 
επίζεο Γεκόηε. 

9. Σνλ θ. ηεθαλνγηάλλε Μηραήι, Γεκόηεο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Πεηίλε Νηθόιαν, 
επίζεο Γεκόηε. 

 
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θάιεζε ηα κέιε ησλ ινηπώλ Παξαηάμεσλ , ήηνη 
παξόληεο :  

 Παξάηαμε ηνπ θ. Εώξδνπ Αλαζηαζίνπ-Νηθνιάνπ (8)  Γεκνηηθνί ύκβνπινη. 

 Παξάηαμε  ηνπ θ. Ρνύζζνπ Άγγεινπ  (6) Γεκνηηθνί ύκβνπινη. 

 Παξάηαμε θ. Οξθαλνύ Δκκαλνπήι (5) Γεκνηηθνί ύκβνπινη . 

 Παξάηαμε θ. Αξγπξνύ Μαξία (2) Γεκνηηθνί ύκβνπινη, δει. ζύλνιν (21) Γεκνηηθνί 

ύκβνπινη  λα νξίζνπλ θαλεξά ή κπζηηθά ηνλ εθπξόζσπό ηνπο.  
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Από ηελ κεηαμύ ηνπο ςεθνθνξία πξνέθπςε Οκόθσλα ν νξηζκόο ησλ κειώλ ησλ 

ινηπώλ παξαηάμεσλ λα γίλεη «ΦΑΝΔΡΑ». 
 

 Από ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Εώξδνπ Αλαζηαζίνπ-Νηθνιάνπ, «δηά ζηόκαηνο» ηνπ 
θ.  Εώξδνπ Αλαζηαζίνπ-Νηθνιάνπ πξνηάζεθε ην παξαθάησ (1) κέινο, ελώ  όπσο ν 
ίδηνο αλέθεξε, αθήλεη ην (1) κέινο πνπ δηθαηνύληαη νη ινηπέο παξαηάμεηο, ζηελ 
παξάηαμε ηεο θ. Αξγπξνύ Μαξίαο, ώζηε λα ζπκπιεξσζνύλ ηα (2) κέιε πνπ 
δηθαηνύληαη νη ινηπέο παξαηάμεηο ζηνλ νξηζκό ηνπ παξαπάλσ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ : 

 Ο θ. Ννκηθόο Γεώξγηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 

Καθηέξε Μελά, επίζεο Γεκνηηθό ύκβνπιν. 
 

 

 Από ηελ Παξάηαμε ηεο θ. Αξγπξνύ Μαξίαο, «δηά ζηόκαηνο» ηεο θ. Αξγπξνύ 
Μαξίαο πξνηάζεθαλ : 

 Ζ θ. Αξγπξνύ Μαξία, Γεκνηηθή ύκβνπινο κε αλαπιεξώηξηα ηελ θ. 

Κόθθαιε Αθπιίλα, Γεκνηηθή ύκβνπιν.  

 

 Από ηελ Παξάηαμε ηνπ θ. Οξθαλνύ Δκκαλνπήι, «δηά ζηόκαηνο» ηνπ θ.  
Οξθαλνύ Δκκαλνπήι πξνηάζεθαλ : 

 Ο θ. Υάιαξεο Αληώληνο ηνπ Λνπθά, Γεκνηηθόο ύκβνπινο  κε 

αλαπιεξσηή ηνλ θ. Μάτλα Ησάλλε, Γεκνηηθό ύκβνπιν . 

 Ο θ. Πξέθαο Πέηξνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 

ηγάια Δπηθάλην, Γεκνηηθό ύκβνπιν . 
 

Από ηελ θαλεξή ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ησλ ινηπώλ 
παξαηάμεσλ, ήηνη : 

Πξόηαζε θ. Εώξδνπ Αλαζηαζίνπ-Νηθνιάνπ θαη θ. Αξγπξνύ Μαξίαο  ςήθηζαλ 

«ΘΔΣΗΚΑ» νη θάησζη Γεκνηηθνί ύκβνπινη : 
Εώξδνο Αλαζηάζηνο-Νηθόιανο, θ. Εώξδνο Δπάγγεινο, θ. Καθηέξεο Μελάο, θ. 
Κακπνπξάθεο Νηθόιανο, θ.Πάζζαξεο Αιέμαλδξνο, θ. Σδνύξνο Διεπζέξηνο, θ. 
Ννκηθόο Γεώξγηνο, θ. Καλειιάθεο Κσλζηαληίλνο, θ. Αξγπξνύ Μαξία θαη θ. Κόθθαιε 

Αθπιίλα (10 Γεκνηηθνί ύκβνπινη). 

 

Πξόηαζε θ. Οξθαλνύ Δκκαλνπήι ςήθηζαλ «ΘΔΣΗΚΑ» νη θάησζη Γεκνηηθνί 
ύκβνπινη : 
Ρνύζζνο Αγγεινο, θ. Γξόζνο πύξνο, θ. Γξαηζίαο Ησάλλεο, θ. Μάτλαο Ησάλλεο, θ. 
ηγάιαο Δπηθάληνο, θ. Υάιαξεο Αληώληνο ηνπ Νηθήηα, θ. Οξθαλόο Δκκαλνπήι, θ. 
Υάιαξεο Αληώληνο ηνπ Λνπθά, θ. Αιαθνύδνο Βαζίιεηνο, θ. Πξέθαο Πέηξνο θαη θ. 

Αγγειάθε Μαξία (11 Γεκνηηθνί ύκβνπινη). 
 
 

Οπόηε από ηελ παξαπάλσ ςεθνθνξία  πξνέθπςε  ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ,   όηη νη 
πξνηεηλόκελνη από ηελ Παξάηαμε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ θ. Οξθαλνύ Δκκαλνπήι 
ζα είλαη νη εθπξόζσπνη (2) ησλ ινηπώλ παξαηάμεσλ ζηε ζπγθξόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ Θήξαο, ήηνη : 

 Ο θ. Υάιαξεο Αληώληνο ηνπ Λνπθά, Γεκνηηθόο ύκβνπινο  κε 

αλαπιεξσηή ηνλ θ.Μάτλα Ησάλλε, Γεκνηηθό ύκβνπιν . 

 Ο θ. Πξέθαο Πέηξνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 

ηγάια Δπηθάλην, Γεκνηηθό ύκβνπιν . 
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Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ : 

  Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ. 

 Σηο εηζεγήζεηο ησλ Αξρεγώλ ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ. 

 Σηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 
κε ην Ν. 4555/2018 θαη ην Ν. 4623/2019 θαη ην Ν. 4625/2019. 

 Σηο  δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/1980, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ  Ν. 4623/2019 θαη ην Ν. 4625/2019. 

 Σελ ππ΄άξηζ. 102 Δγθύθιην κε Α.Π. 63900/13-09-2019 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ. 

 Σελ ππ΄άξηζ. 337/2019 απόθαζε ηνπ Γ.. ζύκθσλα κε ηελ νπνία νξίζηεθε ην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΓΔΤΑ Θήξαο. 

 Σελ κε Α.Π.1502/15-01-2020 απόθαζε ηνπ «πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηγαίνπ», ζύκθσλα κε ηελ νπνία « απνξξίθζεθε σο απαξάδεθηε»  ε 
εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή ηεο δεκνηηθήο Παξάηαμεο «ΘΖΡΑΨΚΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑ», 
θαηά ηεο ππ΄άξηζ. 337/2019 (Α.Γ.Α. Φ82ΟΧΔΝ0ΔΦ3) απόθαζεο  Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Θήξαο. 

 Σν Πξαθηηθό 4/2020 (πλεδξίαζεο 3
εο

 Ηνπιίνπ 2020) ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 

152 Ν. 3463/2006 Ννκνύ Κπθιάδσλ.  

 Σν Πξαθηηθό 5/2020 (πλεδξίαζεο 11
εο

  επηεκβξίνπ  2020) ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 152 Ν. 3463/2006 Ννκνύ Κπθιάδσλ. 
 

 

                                                ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 
 

       Οξίδεη εθ λένπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο «Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο 

Απνρέηεπζεο Γήκνπ Θήξαο Ννκνύ Κπθιάδσλ (ΓΔΤΑΘ)» σο εμήο : 

1. Σνλ θ. Οξθαλό Δκκαλνπήι (Γεκνηηθό ύκβνπιν, σο Πξόεδξν ) , ν νπνίνο ζα 

νξηζηεί θαη κε  «ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ». 

2. Σελ θ. Κίηζνπ νθία, Γεκνηηθό ύκβνπιν (Από ηελ Παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ), κε 

αλαπιεξσηή ηνλ θ. ηεθαλάθε Γεώξγην, Γεκνηηθό ύκβνπιν (Από ηελ Παξάηαμε 
ηνπ Γεκάξρνπ). 

3. Σνλ θ. Γαξδέληα Γεώξγην, Γεκνηηθό ύκβνπιν (Από ηελ Παξάηαμε ηνπ 

Γεκάξρνπ), κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. ηγάια ηαύξν, Γεκνηηθό ύκβνπιν (Από ηελ 
Παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ). 

4. Σελ θ. ηγάια Καιιηόπε, Γεκνηηθή  ύκβνπιν (Από ηελ Παξάηαμε ηνπ 

Γεκάξρνπ), κε αλαπιεξσηή ηελ θ. Αγγειάθε Μαξία Γεκνηηθή ύκβνπιν (Από  
Παξάηαμε Αληηπνιίηεπζεο, θαζόζνλ ε παξάηαμε ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε νπνία έρεη 
εθιέμεη (6) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, δελ δύλαηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ  Ν. 4623/2019 λα νξίζεη (4) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο ηνπ ζην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ). 

5. Σνλ θ. Μαληνύζε Γξεγόξην, Γεκνηηθό ύκβνπιν (Από ηελ Παξάηαμε ηνπ 

Γεκάξρνπ), κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Αιαθνύδν Βαζίιεην, Γεκνηηθό ύκβνπιν 
(Από  Παξάηαμε Αληηπνιίηεπζεο, θαζόζνλ ε παξάηαμε ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε νπνία 
έρεη εθιέμεη (6) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, δελ δύλαηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ  Ν. 4623/2019 λα νξίζεη (4) Γεκνηηθνύο πκβνύινπο κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο ηνπ ζην Γ.. ηεο ΓΔΤΑ). 
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6. Σνλ θ. ηθηληώηε Ησάλλε, Γεκόηε κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Σζηγαξίδα Κσλ/λν, 
επίζεο Γεκόηε. 

7. Σνλ θ. ηεθαλνγηάλλε Μηραήι, Γεκόηε κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Πεηίλε Νηθόιαν, 
επίζεο Γεκόηε. 

8. Σνλ  θ. Υάιαξε Αληώλην ηνπ Λνπθά, Γεκνηηθό ύκβνπιν  κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. 

Μάτλα Ησάλλε, Γεκνηηθό ύκβνπιν . 

9. Σνλ θ. Πξέθα Πέηξν, Γεκνηηθό ύκβνπιν κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. ηγάια 

Δπηθάλην, Γεκνηηθό ύκβνπιν . 
10. Σνλ Δθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΓΔΤΑΘ κε ηνλ αλαπιήξσηή ηνπ. 

11. Σνλ εθπξόζσπν από ηνλ Πνιηηηζηηθό ύιινγν Κνληνρσξηαλώλ Ο ΑΓΘΟ 

ΕΤΣΑΘΘΟ. 
 
 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Γαξδέληαο Γεώξγηνο, θ. ηγάιαο ηαύξνο, θ. ηεθαλάθεο 

Γεώξγηνο, θ. Κίηζνπ νθία, θ. Μαληνύζεο Γξεγόξηνο, θ. ηγάια Καιιηόπε, θ. 

Ρνύζζνο Άγγεινο, θ. Γξόζνο πύξνο, θ. Γξαηζίαο Ησάλλεο, θ. Μάτλαο Ησάλλεο, θ. 

ηγάιαο Δπηθάληνο, θ. Υάιαξεο Αληώληνο ηνπ Νηθήηα, θ. Οξθαλόο Δκκαλνπήι, θ. 

Υάιαξεο Αληώληνο ηνπ Λνπθά, θ. Αιαθνύδνο Βαζίιεηνο, θ.  Πξέθαο Πέηξνο θαη θ. 

Αγγειάθε Μαξία ( 17 Γεκνηηθνί ύκβνπινη) ζπκθώλεζαλ κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε θαη 

ςήθηζαλ «ΘΔΣΗΚΑ». 
 

Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Εώξδνο Αλαζηάζηνο-Νηθόιανο, θ. Εώξδνο Δπάγγεινο, θ. 

Καθηέξεο Μελάο, θ. Κακπνπξάθεο Νηθόιανο, θ.Πάζζαξεο Αιέμαλδξνο, θ. Σδνύξνο 

Διεπζέξηνο, θ. Ννκηθόο Γεώξγηνο, θ. Καλειιάθεο Κσλζηαληίλνο, θ. Αξγπξνύ Μαξία 

θαη θ. Κόθθαιε Αθπιίλα (10 Γεκνηηθνί ύκβνπινη) δελ  ζπκθώλεζαλ κε ηελ αλσηέξσ 

απόθαζε θαη ςήθηζαλ « ΑΡΝΖΣΗΚΑ». 
 

πγθεθξηκέλα ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Εώξδνο Αλαζηάζηνο-Νηθόιανο, κεηαμύ ησλ 
άιισλ αλέθεξε : «Με ηελ απόθαζε απηή ε πξαγκαηηθή αληηπνιίηεπζε  ηνπ Γήκνπ Θήξαο 
δελ εθπξνζσπείηαη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΓΔΤΑ Θήξαο, θαζόζνλ νη άιιεο 
παξαηάμεηο έρνπλ ζπκπξάμεη». 
 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Γαξδέληαο Γεώξγηνο αλαθεξόκελνο ζηελ 
παξαπάλσ αηηηνιόγεζε ςήθνπ ηνπ θ. Εώξδνπ Αλαζηαζίνπ-Νηθνιάνπ, απάληεζε : «ηελ 
Γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δελ έρεη πξνζθνκηζζεί γξαπηή ύκπξαμε ησλ 
Παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ». 
 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Ννκηθόο Γεώξγηνο, κεηαμύ ησλ άιισλ αλέθεξε : «Σν 
ζύληαγκα είλαη πάλσ από ηνπο Νόκνπο. ύκπξαμε ε Σξηαλδξία θαη ε ΘΖΡΑΪΚΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑ 
ζπκκεηέρεη κόλν ζηηο πλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Γελ έρεηε ην δηθαίσκα λα 
καο ζηεξείηε ηελ αληηπνιίηεπζε θαη εηδηθά ζηε κείδνλα αληηπνιίηεπζε. Απηό γίλεηαη  κε ην λα 
καο ζηεξείηε ηε ζπκκεηνρή καο ζηε Γηνίθεζε ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ». 
 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Οξθαλόο Δκκαλνπήι, κεηαμύ ησλ άιισλ αλέθεξε : «Δθόζνλ 
ν θ. Ννκηθόο Γεώξγηνο πηζηεύεη ην Νόκν αληηζπληαγκαηηθό, πξνηείλσ λα θάλεη πξνζθπγή 
γηα ηελ αληηζπληαγκαηηθόηεηα ηνπ Νόκνπ. Σν Γ.. δελ είλαη αξκόδην λα θξίλεη ηελ 
ζπληαγκαηηθόηεηα ή κε  ελόο Νόκνπ». 
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              Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

 

 

     ΓΔΧΡΓΗΟ ΗΧΑΝ. ΓΑΡΕΔΝΣΑ                                   

         ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 
  

  

1. ΗΓΑΛΑ ΣΑΤΡΟ  

2.ΣΔΦΑΝΑΚΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ                              

3. ΚΗΣΟΤ ΟΦΗΑ 

4.  ΜΑΝΣΟΤΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ 

5. ΗΓΑΛΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 

6. ΕΧΡΕΟ ΑΝΑΣΑΗΟ –ΝΗΚΟΛΑΟ 

7.ΕΧΡΕΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ. 

8.ΚΑΦΗΔΡΖ ΜΖΝΑ 

9. ΚΑΜΠΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

10. ΠΑΑΡΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

11. ΣΕΟΤΡΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

12. ΝΟΜΗΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

13. ΚΑΝΔΛΛΑΚΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

14.ΡΟΤΟ ΑΓΓΔΛΟ 

15. ΓΡΟΟ ΠΤΡΗΓΧΝ 

16. ΓΡΑΣΗΑ ΗΧΑΝΝΖ 

17.ΜΑΨΝΑ ΗΧΑΝΝΖ 

18. ΗΓΑΛΑ ΔΠΗΦΑΝΗΟ 

19. ΥΑΛΑΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ Νηθήηα 

20. ΟΡΦΑΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

21.ΥΑΛΑΡΖ ΑΝΣΧΝΗΟ ηνπ Λνπθά 

22. ΑΛΑΦΟΤΕΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

23.ΠΡΔΚΑ ΠΔΣΡΟ 

24.ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 

25.ΑΡΓΤΡΟΤ ΜΑΡΗΑ 

26. ΚΟΚΚΑΛΖ ΑΚΤΛΗΝΑ 

 

 

 ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ                                                  Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
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