
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 
από το υπ’ αριθ.   12/2016   Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Βέροιας 
 
Αρ.αποφ. 176/2016 Περίληψη 

 
Συγκρότηση σε Σώμα του ΔΣ της ΔΕΥΑ Βέροιας. 

 
Στη Βέροια σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα  18:00 μ.μ., συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ύστερα από την με ημερομηνία 12/12/2016 γραπτή πρόσκληση με αρ. πρωτ. 5932 του 
κου. Προέδρου, που δόθηκε σ’ όλους τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
Ν.1069/80. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη. 
 
Παρόντες:  
 

Απόντες: 
Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα  
 
 

1. Ορφανίδης Γεώργιος - Πρόεδρος 1) Λαζαρίδου Αναστασία 
2. Διαμάντης Στέργιος  
3. Μωϋσιάδης Νικόλαος  
4. Γραμματικός Κων/νος  
5. Πιπερίδης Στέλιος  
6. Παπαοικονόμου Καλλιόπη  
7. Γουλτίδης Γεώργιος  
8. Μπέτζιου Μυρτώ  
 
Τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον κο. Σύρπη Γρηγόριο, γραμματέα 
Διοίκησης Δ.Σ., υπάλληλο του Ν.Π.Ι.Δ. Δ.Ε.Υ.Α.Βέροιας. 
 
Στη συνέχεια αφού το ΔΣ δέχτηκε να συζητήσει και να αποφασίσει για το παρακάτω 1ο θέμα που 
δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη  και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο κος. Γενικός 
Διευθυντής εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση της Υπηρεσίας που έχει 
ως εξής: 

Με την 737/19-12-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας έγινε ανακατανομή 
αξιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒ, ως εξής: 

Πρόεδρος Ορφανίδης Γεώργιος, 
Αντιπρόεδρος Διαμάντης Στέργιος, 
Μέλος Μωϋσιάδης Νικόλαος. 

Τα υπόλοιπα μέλη παρέμειναν ως είχαν. 
Έχοντας υπόψη:  

1) Την 378/22-9-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, με την οποία 
ορίστηκαν: 

α)  οι παρακάτω αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Βέροιας ως τακτικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Βέροιας  

1- ο κος. Μωϋσιάδης Νικόλαος ως Πρόεδρος 
2- ο κος. Ορφανίδης Γεώργιος ως Αντιπρόεδρος,  
3- ο κος. Διαμάντης Στέργιος ως Μέλος (πλειοψηφίας) 
4- ο κος. Γουλτίδης Γεώργιος ως Μέλος (μειοψηφίας) 
β) οι παρακάτω αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Βέροιας ως αν. μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Βέροιας  
1- Σιδηρόπουλος Αθανάσιος – αν. Πρόεδρος 
2- Λαζαρίδης Άρης – αν. Αντιπρόεδρος 
3- Τραπεζανλής Δημήτριος – αν. Μέλος (πλειοψηφίας) 
4- Σουμελίδης Μιχαήλ – αν. Μέλος (μειοψηφίας) 

ΑΔΑ: 7Χ8ΜΟΛΠ9-ΝΛΚ



γ) οι παρακάτω δημότες – κάτοικοι  ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α 
Βέροιας  

1- η κα. Παπαοικονόμου Καλλιόπη ως Μέλος 
2- ο κος. Γραμματικός Κων/νος ως Μέλος,  
3- η κα. Μπέτζιου Μυρτώ ως Μέλος 
δ)  οι παρακάτω δημότες - κάτοικοι του Δήμου Βέροιας ως αν. μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Βέροιας  
1- Καρκέλη Φιλιώ – αν. Μέλος 
2- Βελέντζας Ιωάννης – αν. Μέλος 
3- Αδαμίδου Ευλαμπία – αν. Μέλος 
 
2) Το από 19/09/2014 έγγραφο του Συλλόγου Επιστημόνων Μηχανικών Ν. Ημαθίας, 

σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Βέροιας η 
κα. Λαζαρίδου Αναστασία και ως αν. μέλος ο κος. Ντάνος Άγγελος. 

3) Το γεγονός ότι ύστερα από μυστική ψηφοφορία η οποία έχει διεξαχθεί στις 09/09/2014 στα 
γραφεία της ΔΕΥΑΒ, εκλέχτηκε εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΔΕΥΑΒ και έχει οριστεί ο κος 
Πιπερίδης Στέλιος, ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒ, με αν. μέλος τον  κο. 
Παντερμαράκη Ιωάννη. 

4) Την 413/6-10-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας με την οποία 
αντικατάσταθηκε το αναπληρωματικό μέλος - δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας κος Σουμελίδης 
Μιχαήλ από τον κο Πατσίκα Ζήση. 

5) Το άρθρο 3 και 4 του Ν.1069/80. 
 6) Την υπ’ αριθμ. 25027/84 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 
 7) Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α Βέροιας (ΦΕΚ 
237/Β’/9-2-2012). 
 8) Το Π.Δ. 260 (ΦΕΚ 191/21-08-96). 
 9) Την υπ’ αριθμ. 148/21-03-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου « Έγκριση 
διάσπασης Διαδημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης απορρόφησης Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας 
και τροποποίηση της συστατικής της πράξης » (ΦΕΚ 1272/16-06-2011). 

10) Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (διατάξεις των άρθρων 107,108,109). 

11) Την 737/19-12-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. 
12) Την 25027/84 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 244/1984, τεύχος Β΄). 

 Παρακαλείσθε να αποδεχθείτε τους διορισμούς και τις επιλογές των φορέων που διορίζουν 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και συγκροτείται σε σώμα και καθορίζει τις 
αρμοδιότητες των μελών ως εξής: 

α. Τακτικά Μέλη  
1- Ορφανίδης Γεώργιος - Πρόεδρος 
2- Διαμάντης Στέργιος - Αντιπρόεδρος,  
3- Μωυσιάδης Νικόλαος - Μέλος 
4- Γουλτίδης Γεώργιος - Μέλος 
5- Παπαοικονόμου Καλλιόπη - Μέλος 
6- Γραμματικός Κων/νος - Μέλος,  
7- Μπέτζιου Μυρτώ – Μέλος 
8- Λαζαρίδου Αναστασία – Μέλος 
9- Πιπερίδης Στέλιος - Μέλος 

 β.  Αναπληρωματικά Μέλη 
 οι οποίοι μπορούν να κληθούν σε περίπτωση κολλήματος των τακτικών μελών. 

1- Σιδηρόπουλος Αθανάσιος – αν. Πρόεδρος 
2- Λαζαρίδης Άρης – αν. Αντιπρόεδρος 
3- Τραπεζανλής Δημήτριος – αν. Μέλος 
4- Πατσίκας Ζήσης – αν. Μέλος 
5- Καρκέλη Φιλιώ – αν. Μέλος 
6- Βελέντζας Ιωάννης – αν. Μέλος 

 7- Αδαμίδου Ευλαμπία – αν. Μέλος 
 8- Ντάνος Άγγελος -  αν. Μέλος 
 9- Παντερμαράκης Ιωάννης – αν. Μέλος  

ΑΔΑ: 7Χ8ΜΟΛΠ9-ΝΛΚ



 Για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν όσα στην παρ. 6 
του άρθρου 3 της 25027 (ΦΕΚ 244/1984, τεύχος Β΄)  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ, του άρθρου 5 παρ. 4του 
Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191/80, τεύχος Α΄) και όσα προβλέπονται στο καταστατικό της επιχείρησης ήτοι: 
«4. ο πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου α) εκπροσωπεί 
την επιχείρησιν ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής και δίδει τους επιβαλλομένους εις αυτήν 
όρους, β) δύναται εν προφανεί κινδύνω εκ της αναβολής και άνευ αποφάσεως του διοικητικού 
συμβουλίου να εγείρη και αντικρούη αγωγάς και ασκή ένδικα μέσα, να διορίζη πληρεξουσίους και να 
προβαίνη εις πάσαν δικαστικήν ή εξώδικον πράξιν προστατευτικήν των συμφερόντων της 
επιχειρήσεως, των πράξεων τούτων υποβαλλομένων αμέσως εις το συμβούλιον προς έγκρισιν και γ) 
υπογράφει τα συμβόλαια της επιχειρήσεως». 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:  
α) εκπροσωπεί την Επιχείρηση ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής και δίνει τους 

επιβαλόμενους εις αυτήν όρκους, 
β) δύναται σε προφανή κύνδυνο εκ της αναβολής και χωρίς αποφάσεως του διοικητικού 

συμβουλίου να εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και 
να προβαίνει εις πάσαν δικαστικήν ή εξώδικον πράξιν προστατευτικήν των συμφερόντων της 
επιχειρήσεως, των πράξεων αυτών υποβαλλομένων αμέσως στο συμβούλιο προς έγκριση και 

γ) υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης. 
 Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την παραπάνω 
νομοθεσία η λειτουργία του οποίου καθορίζεται στα ιδιαίτερα άρθρα του Ν.1069/80. 
 
Ο κος. Πρόεδρος κάλεσε στην συνέχεια το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 
1. την με ημερομηνία 20/12/2016 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Αποδέχεται τους διορισμούς και τις επιλογές των φορέων που διορίζουν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και συγκροτείται σε σώμα και καθορίζει τις αρμοδιότητες 
των μελών ως εξής: 
   

α. Τακτικά Μέλη  
1- Ορφανίδης Γεώργιος - Πρόεδρος 
2- Διαμάντης Στέργιος - Αντιπρόεδρος,  
3- Μωυσιάδης Νικόλαος - Μέλος 
4- Γουλτίδης Γεώργιος - Μέλος 
5- Παπαοικονόμου Καλλιόπη - Μέλος 
6- Γραμματικός Κων/νος - Μέλος,  
7- Μπέτζιου Μυρτώ – Μέλος 
8- Λαζαρίδου Αναστασία – Μέλος 
9- Πιπερίδης Στέλιος - Μέλος 

 
 β.  Αναπληρωματικά Μέλη 
 οι οποίοι μπορούν να κληθούν σε περίπτωση κολλήματος των τακτικών μελών. 

1- Σιδηρόπουλος Αθανάσιος – αν. Πρόεδρος 
2- Λαζαρίδης Άρης – αν. Αντιπρόεδρος 
3- Τραπεζανλής Δημήτριος – αν. Μέλος 
4- Πατσίκας Ζήσης – αν. Μέλος 
5- Καρκέλη Φιλιώ – αν. Μέλος 
6- Βελέντζας Ιωάννης – αν. Μέλος 

 7- Αδαμίδου Ευλαμπία – αν. Μέλος 
 8- Ντάνος Άγγελος -  αν. Μέλος 
 9- Παντερμαράκης Ιωάννης – αν. Μέλος  

ΑΔΑ: 7Χ8ΜΟΛΠ9-ΝΛΚ



 
 Για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν όσα στην 
παρ. 6 του άρθρου 3 της 25027 (ΦΕΚ 244/1984, τεύχος Β΄)  απόφασης του ΥΠ.ΕΣ, του άρθρου 
5 παρ. 4του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191/80, τεύχος Α΄) και όσα προβλέπονται στο καταστατικό της 
επιχείρησης ήτοι: 
«4. ο πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου α) 
εκπροσωπεί την επιχείρησιν ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής και δίδει τους 
επιβαλλομένους εις αυτήν όρους, β) δύναται εν προφανεί κινδύνω εκ της αναβολής και άνευ 
αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου να εγείρη και αντικρούη αγωγάς και ασκή ένδικα 
μέσα, να διορίζη πληρεξουσίους και να προβαίνη εις πάσαν δικαστικήν ή εξώδικον πράξιν 
προστατευτικήν των συμφερόντων της επιχειρήσεως, των πράξεων τούτων υποβαλλομένων 
αμέσως εις το συμβούλιον προς έγκρισιν και γ) υπογράφει τα συμβόλαια της επιχειρήσεως». 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:  
α) εκπροσωπεί την Επιχείρηση ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής και δίνει 

τους επιβαλόμενους εις αυτήν όρκους, 
β) δύναται σε προφανή κύνδυνο εκ της αναβολής και χωρίς αποφάσεως του 

διοικητικού συμβουλίου να εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να 
διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει εις πάσαν δικαστικήν ή εξώδικον πράξιν 
προστατευτικήν των συμφερόντων της επιχειρήσεως, των πράξεων αυτών υποβαλλομένων 
αμέσως στο συμβούλιο προς έγκριση και 

γ) υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης. 
 

 Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την 
παραπάνω νομοθεσία η λειτουργία του οποίου καθορίζεται στα ιδιαίτερα άρθρα του 
Ν.1069/80. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 176/2016 
………………………………………………………………………………………………… 

Αφού εξαντλήθηκαν  τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έληξε η συνεδρίαση συντάχθηκε το 
πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
               ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ    
      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
   ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
     ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
     ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
     ΜΠΕΤΖΙΟΥ ΜΥΡΤΩ 
           
     

Ακριβές απόσπασμα 
Βέροια  23/12/2016 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 
 
 
 

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

ΑΔΑ: 7Χ8ΜΟΛΠ9-ΝΛΚ
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