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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αρ. Πρωτ.: 18983/5-12-2019 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ   

Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 31/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Πλατανιά 

Αριθμ.  Απόφασης: 341/2019 

Θέμα 6ο: Ορισμός Προέδρου & Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα του Δήμου Πλατανιά  

 

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τρίτη 3/12/2019 και ώρα 19.30 συνήλθε σε 

Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ΄αριθμ.: 

18719/29-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Φραγκονικολάκη Αντωνίου που 

επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 

4555/18. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν 

παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι: 

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:                     Απόντες: 
1. Σολιδάκης Εμμανουήλ  

2. Μαλακωνάκης Ιωάννης   

3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος        

4. Αρχοντάκης Χρήστος   

5. Φραγκονικολάκης Αντώνιος     

6. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός       

7. Μπομπολάκης Χαρίτων  

8. Μαραγκουδάκη–Πλοκαμάκη Χρυσάνθη 

9. Βαρουξάκης Στυλιανός  

10. Σταματάκης Ιωάννης  

11. Καπνισάκης Αντώνιος  

12. Βουλγαράκης Μανούσος  

13. Λουπάκη Ασπασία  

14. Δαράκης Ιωάννης  

15. Μαυρογένης Ευτύχιος  

16. Δασκαλάκης Νικόλαος  

17. Μαρινάκης Πέτρος  

18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ  

19. Βολάνης Μανούσος  

20. Βεριβάκη–Μαστοράκη Γεωργία 

(Γιούλη)   

21. Δασκαλάκης Εμμανουήλ  

22. Ντουνιαδάκης Ιωάννης  

23. Πατεράκης Κωνσταντίνος  

24. Βασιλάκης Ιωάννης   

25. Ανθούσης Δημήτριος  

26. Κουμάκη Αλεξία   

27. Μαριανάκης Στυλιανός  

 

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ 

2. Αρχοντάκης Χρήστος 

3. Καπνισάκης Αντώνιος  

4. Βολάνης Μανούσος 

5. Μαριανάκης Στυλιανός  

  

  

   Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης καθώς 

και η δημοτική υπάλληλος Ιωάννα Βουρδουμπά για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-74-σύγκληση-δημοτικού-συμβουλίου/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-74-σύγκληση-δημοτικού-συμβουλίου/
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   Επίσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, στην 

συνεδρίαση κλήθηκε αλλά δεν παρίστατο o Πρόεδρος της Κοινότητας Καληδωνίας κ. Κακαβελάκης 

Ανδρέας.   

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 
   ---------------------------------------------------------- 

 

   Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις των Ν. 3852/2010, 4555/2018 & 4623/2019, ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Φραγκονικολάκης 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε 

αυτά.  

    Σημειώνεται ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης της ενημέρωσης του Δημάρχου και πριν 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση ενός θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης με τον χαρακτήρα του έκτακτου και του επείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή 

από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Θέμα 6ο: Ορισμός Προέδρου & Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα του Δήμου Πλατανιά  

 

   Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ.: 18716/29-11-2019 σχετική εισήγηση 

και ακολούθως ανέφερε τα εξής:    

1.Τη με αριθμ. 289/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά. 

2.Το με αριθμ. πρωτ.: 16386/17-10-2019 έγγραφο του Συλλόγου Ξενοδόχων Ν. Χανίων. 

3.Το με αριθμ. πρωτ.: 18049/18-11-2019 έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ των 

ΟΤΑ Ν. Χανίων 

4.Το Φ.Ε.Κ 705Β’/29-04-2011/ Τροποποίηση Καταστατικού Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Βορείου Άξονα ( Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α). 

5.Τις διατάξεις των Ν. 1069/1980 & 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31.7.2017) και ειδικά το  άρθρ. 3 παρ.1 

Ν.1069/1980 σε συνδυασμό με άρθρ. 6 του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α’ 134/9.8.2019) και  παρ. 6α 

άρθρου 10 Ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α 139/31.8.2019), ως και την εγκύκλιο 102/13-09-2019 του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

  Η ΔΕΥΑΒΑ συστάθηκε με την υπ’αριθμ. 14031/2005 (ΦΕΚ Β 1584/16-11-2005)  απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης και αποτελείτο  από τους Καποδιστριακούς Δήμους 

Πλατανιά, Νέας Κυδωνίας, Βουκολιών και Κολυμπαρίου Νομού Χανίων, με έδρα την σημερινή 

τοπική κοινότητα Γερανίου και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο καταστατικό. 

    Με τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» επήλθαν διοικητικές αλλαγές μεταξύ άλλων και στον Νομό 

Χανίων, με την σύσταση νέων Καλλικρατικών Δήμων και στα πλαίσια αυτά  με την με αρ. 65/2011 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά  τροποποιήθηκε το καταστατικό της ΔΕΥΑΒΑ  και 

εκδόθηκε η με αρ. 2567/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης  που δημοσιεύθηκε στο με αρ. 705/29-04-2011 ΦΕΚ τ.Β.   

    Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του 

άρθρου 91 του Ν.4555/18, η οποία καταργήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.4623/19 και από 

το άρθρο 99 του Ν.4604/19 και από την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.4623/19 και από την περίπτ.α' 

της παρ.6 του άρθρου 10 του Ν.4625/19, ορίσθηκε ότι 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. 

    Ειδικότερα  η διατύπωση  του άρθρου  που αφορά την διοίκηση έχει πλέον 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 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-3-διοικητικόν-συμβούλιον-της-επι/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-91-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-91-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-6-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-99-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-3-%CF%84%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-6-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf/
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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 πρώτη συνεδρίαση του 

διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η 

ψήφος του Προέδρου.» 

   Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και με δεδομένο ότι μέχρι την τελευταία νομοθετική 

αλλαγή, η ΔΕΥΑΒΑ διοικείτο  από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο 

Πλατανιά με τη με αριθμ. 289/2019 απόφασή του, η οποία βρίσκεται στην διαδικασία  δημοσίευσής 

της  στο ΦΕΚ, προχώρησε στην τροποποίηση του Καταστατικού της με την αναδιατύπωση των 

άρθρων  8, 9, 10 και 11.   

  Επίσης, με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε ότι ο φορέας που θα εκπροσωπείται 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.ΥΑ.Β.Α. θα είναι ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ν. Χανίων, δεδομένου 

ότι η πλειονότητα των μελών του είναι μεγάλοι χρήστες των δικτύων και υπηρεσιών της 

Επιχείρησης.   

      Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας επίσης υπόψη το με αριθμ. πρωτ.: 16386/17-10-2019 

έγγραφο του Συλλόγου Ξενοδόχων Ν. Χανίων και το με αριθμ. πρωτ.: 18049/18-11-2019 έγγραφο 

του Σωματείου Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ των ΟΤΑ Ν. Χανίων περί ορισμού εκπροσώπου των 

εργαζομένων στην επιχείρηση, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να προχωρήσει στον ορισμό του 

Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΥΑ.Β.Α. 

      Ο Αντιπρόεδρος θα ορισθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της 

Επιχείρησης, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμαρχος πρότεινε τον ορισμό των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ από την παράταξη της πλειοψηφίας με τους αναπληρωτές τους, ως 

ακολούθως:  

1
ο
: κ. Μαυρογένης Ευτύχιος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας ως Πρόεδρος της Επιχείρησης με 

αναπληρωτή προεδρο τον κ. Ιωάννη Μαλανδράκη, Δήμαρχο Πλατανιά 

 

2
ο
: κ. Αρχοντάκης Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας με αναπληρωτή τον κ. Καπνισάκη 

Αντώνιο, Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας 

 

3
ο
: κ. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας με αναπληρωτή 

τον κ. Βαρουξάκη Στυλιανό, Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας.  

 

4
ο
: Δασκαλάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας με αναπληρωτή τον κ. Μαρινάκη 

Πέτρο, Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας 

 

5
ο
: κ. Βουλγαράκης Μανούσος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας με αναπληρωτή τον κ. 

Δημητρογιαννάκη Στυλιανό, Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας 

 

6
ο
: κ. Αναγνωστάκη Ελευθερία (Φρίντα), δημότισσα με αναπληρώτρια την κ. Καρτσωνάκη Νίκη, 

δημότισσα Πλατανιά 

 

7
ο
: κ. Μπεμπλιδάκης Κων/νος, δημότης με αναπληρωτή τον κ. Μπουρδάκη Εμμανουήλ, δημότη 

Πλατανιά. 
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Τέλος ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων με το με αριθμ. πρωτ.: 

16386/17-10-2019 έγγραφό της όρισε εκπρόσωπό της στο ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ την κ. Χανιωτάκη 

Αθηνά με αναπληρωτή τον κ. Κατάκη Δημήτριο ενώ με το με αριθμ. πρωτ.: 18049/18-11-2019 

έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ των ΟΤΑ Ν. Χανίων, εκπρόσωπός τους εξελέγη 

ο κ. Τραγιάννης Νικόλαος με αναπληρωτή τον κ. Πεκρίδη Γεώργιο.  

 

Ακολούθως το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Εμμανουήλ 

Ντουντουλάκης, ο οποίος πρότεινε τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΥΑΒΑ από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, ως ακολούθως:  

 

1
ο
: κ. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ, επικεφαλής μείζονος  μειοψηφίας με αναπληρωτή τον κ. 

Δασκαλάκη Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο μείζονος μειοψηφίας  

 

2
ο
: Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία, Δημοτική Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας με 

αναπληρωτή τον κ. Βασιλάκη Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο μείζονος μειοψηφίας 

 

Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης Πλατανιά» κ. Δημήτριος 

Ανθούσης, ο οποίος είπε ότι η «Λαϊκή Συσπείρωση» διεκδικεί μία θέση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΔΕΥΑΒΑ και στα πλαίσια αυτά πρότεινε τον ορισμό της Δημοτικής 

Συμβούλου της ελάσσονος μειοψηφίας Κουμάκη Αλεξίας με αναπληρωτή τον Δημοτικό 

Σύμβουλο της ελάσσονος μειοψηφίας Μαριανάκη Στυλιανό. Επίσης για τη μία θέση του 

δημότη πρότεινε τον ορισμό του κ. Εμμανουήλ Νταγκουνάκη, ο οποίος όπως είπε, έχει 

διατελέσει για πολλά χρόνια μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά ως επικεφαλής της 

παράταξης της «Λαϊκής Συσπείρωσης Πλατανιά» και ως εκ τούτου διαθέτει την πείρα και τις 

γνώσεις που απαιτούνται. Τέλος ο κ. Ανθούσης δήλωσε αντίθετος με τον ορισμό εκπροσώπου στο 

Δ.Σ. από την Ένωση  Ξενοδόχων Ν. Χανίων και πρότεινε αντί αυτού, να ορισθεί ένας κάτοικος από 

την Κοινότητα Γερανίου ή Κοντομαρίου.  

  Οι προτάσεις της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας αναφορικά με τον ορισμό των 

αιρετών μελών ετέθησαν σε ψηφοφορία μεταξύ των μελών των δύο παρατάξεων και κατόπιν 

ολοκλήρωσης της εσωτερικής διαδικασίας, επικράτησε η πρόταση του κ. Ντουντουλάκη.  

  Όσον αφορά δε στον ορισμό στο ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ μόνιμου κατοίκου, το οποίο έθεσε ο κ. 

Ανθούσης, ο Δήμαρχος είπε ότι η κ. Αναγνωστάκη είναι μόνιμη κάτοικος Γερανίου ενώ 

αναφορικά με την πρόταση περί ορισμού του κ. Νταγκουνάκη, ο Δήμαρχος δήλωσε την 

έκπληξή του για την πρόταση του επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», ο οποίος ενώ 

δηλώνει κάθετα αντίθετος με την ύπαρξη δημοτικών επιχειρήσεων, προτείνει τον ορισμό 

μελών της παράταξής τους  στο ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ, αναιρώντας την πάγια θέση της «Λαϊκής 

Συσπείρωσης». Επίσης σημείωσε ότι μόλις προ ολίγων ημερών η «Λαϊκή Συσπείρωση» είχε 

καταψηφίσει την τροποποίηση του καταστατικού της ΔΕΥΑΒΑ,  διαφωνώντας για την ύπαρξη 

Δημοτικής Επιχείρησης και τώρα επιζητά θέσεις στο Διοικητικό της Συμβούλιο.  

  Ο κ. Ανθούσης, απαντώντας στον Δήμαρχο, μεταξύ των άλλων, είπε ότι η πρότασή του 

πηγάζει από το χρέος της παράταξης που εκπροσωπεί να αναλάβει ουσιαστικό και 

συντεταγμένο ρόλο στην δ/ση της Επιχείρησης και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 

ποιοτικές και χαμηλού κόστους υπηρεσίες και ορθή διαχείριση του νερού, το οποίο –όπως 

είπε- είναι κοινωνικό αγαθό και αποτελεί ζήτημα καθημερινότητας των πολιτών. Σαφώς η 

«Λαϊκή Συσπείρωση» είναι αντίθετη με την ύπαρξη δημοτικών επιχειρήσεων όπως αντίθετη 

δηλώνει και με την εμπορευματοποίηση του νερού, το οποίο δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο 

κέρδους για τους επιχειρηματικούς ομίλους, είπε ο κ. Ανθούσης καταλήγοντας . 

  Στην συνέχεια και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση –όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα 

απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν και άλλες απόψεις 

αναφορικά με το θέμα, το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.  

  «Υπέρ» του ορισμού του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ σύμφωνα 

με την σύνθεση που περιγράφεται αναλυτικά ανωτέρω ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου πλην των Δημοτικών Συμβούλων της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ.κ. 
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Δημητρίου Ανθούση και Κουμάκη Αλεξίας, οι οποίοι καταψήφισαν για τους λόγους που 

προαναφέρονται.   

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  341/2019 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης 

1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 74 του Ν. 4555/18,  

2. Τη με αριθμ. 289/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, 

3. Το με αριθμ. πρωτ.: 16386/17-10-2019 έγγραφο του Συλλόγου Ξενοδόχων Ν. Χανίων, 

4. Το με αριθμ. πρωτ.: 18049/18-11-2019 έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ των 

ΟΤΑ Ν. Χανίων, 

5. Το Φ.Ε.Κ 705Β’/29-04-2011/ Τροποποίηση Καταστατικού Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Βορείου Άξονα ( Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α), 

6. Τις διατάξεις των Ν. 1069/1980 & 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31.7.2017) και ειδικά το  άρθρ. 3 

παρ.1 Ν.1069/1980 σε συνδυασμό με άρθρ. 6 του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α’ 134/9.8.2019) και  

παρ. 6α άρθρου 10 Ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α 139/31.8.2019), ως και την εγκύκλιο 102/13-09-

2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

7. Τη με αριθμ. πρωτ.: 18716/29-11-2019 εισήγηση του Δημάρχου, κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κ.κ. Δημητρίου Ανθούση και 

Κουμάκη Αλεξίας) 

 

Α. Τον ορισμό του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα, ως ακολούθως:   

1
ο
: κ. Μαυρογένης Ευτύχιος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 

Επιχείρησης με αναπληρωτή Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Μαλανδράκη, Δήμαρχο Πλατανιά 

 

2
ο
: κ. Αρχοντάκης Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας με αναπληρωτή τον κ. Καπνισάκη 

Αντώνιο, Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας 

 

3
ο
: κ. Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας με αναπληρωτή 

τον κ. Βαρουξάκη Στυλιανό, Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας.  

 

4
ο
: Δασκαλάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας με αναπληρωτή τον κ. Μαρινάκη 

Πέτρο, Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας 

 

5
ο
: κ. Βουλγαράκης Μανούσος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας με αναπληρωτή τον κ. 

Δημητρογιαννάκη Στυλιανό, Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας 

 

6
ο
: κ. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ, επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας  με αναπληρωτή τον κ. 

Δασκαλάκη Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο μείζονος μειοψηφίας  

 

7
ο
: Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία, Δημοτική Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας με 

αναπληρωτή τον κ. Βασιλάκη Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο μείζονος μειοψηφίας 

 

8
ο
: κ. Αναγνωστάκη Ελευθερία (Φρίντα), δημότισσα με αναπληρώτρια την κ. Καρτσωνάκη Νίκη, 

δημότισσα Πλατανιά 

 

9
ο
: κ. Μπεμπλιδάκης Κων/νος, δημότης με αναπληρωτή τον κ. Μπουρδάκη Εμμανουήλ, δημότη 

Πλατανιά 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85/
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10
ο
: κ. Χανιωτάκη Αθηνά με αναπληρωτή τον κ. Κατάκη Δημήτριο, εκπρόσωποι της Ένωσης 

Ξενοδόχων Ν. Χανίων  

 

11
ο
: κ. Τραγιάννης Νικόλαος με αναπληρωτή τον κ. Πεκρίδη Γεώργιο , εκπρόσωποι του 

Σωματείου Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ των ΟΤΑ Ν. Χανίων  

 

Β. Ο Αντιπρόεδρος θα ορισθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της 

Επιχείρησης, με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. 

 

Γ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού 

Συμβουλίου Πλατανιά και σε κάθε περίπτωση λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.  

 

Αφού συντάχθηκε  το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.- 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ 
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