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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ 4
ΗΣ

/09-4-2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ. ∆.Ε.Υ.Α.∆. 

 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου σήµερα την 09η του µηνός 

Απριλίου του έτους 2020 ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 18:00΄ συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

∆ηµοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου σε έκτακτη συνεδρίαση, µετά την αριθ. 4/08-

04-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, όπως ορίζει το άρθρο 4 του Ν.1069/80. 

        Στο συµβούλιο ήταν :  

                    Παρόντες 
1. Χατζηγιάννογλου Ρωµύλος, Πρόεδρος ∆.Σ 

2. Γιαννόπουλος Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ 

3. Τσιµπανλιώτης Ευάγγελος, µέλος ∆.Σ  

4. Πασχαλίδης Χρήστος, µέλος ∆.Σ  

5. Μάλτογλου Χρήστος, µέλος ∆.Σ 

6. Θεοδοσίου Στυλιανή, µέλος ∆.Σ. 

7. Σίµογλου Αθανάσιος, µέλος ∆.Σ. 

                    Απόντες 
1. ∆ουλάκη Χρυσωάννα, µέλος ∆.Σ  

2. Γιαγτζίδης Παναγιώτης, µέλος ∆.Σ 

3. ∆ελήµπαλτα Βασιλική, µέλος ∆.Σ 

 

 

 

 

- Παρών ήταν και ο ασκών καθήκοντα Γεν. ∆ιευθυντή της ∆ΕΥΑ∆ Γουρίδης Παναγιώτης  

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1
ο
ΘέµαΗ∆:[Α∆Σ 66/2020] 

Επί της από 17-03-2020 αναφοράς παραίτησης του κ. Γιαννόπουλου Αθανασίου από τη θέση του 

Αντιπροέδρου του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆ιδυµοτείχου. 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας το ∆Σ ενέκρινε τη συζήτηση του θέµατος µε τη διαδικασία του επείγοντος. 

Στη συνέχεια ο ασκών καθήκοντα Γενικού ∆ιευθυντή, εισηγούµενος το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

είπε τα εξής:  

Στο πρωτόκολλο της ∆ΕΥΑ∆ κατατέθηκε η υπ΄αριθµ. πρωτ.: 942/17-03-2020 αναφορά παραίτησης   του κ. 

Γιαννόπουλου Αθανασίου από τη θέση του Αντιπροέδρου του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.∆ιδυµοτείχου. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ.Γιαννόπουλος Αθανάσιος ο οποίος αφού ανάγνωσε την αναφορά παραίτησης η 

οποία έχει ως εξής: «Αγαπητέ Πρόεδρε και Μέλη του ∆.Σ, µετά λύπης µου υποβάλλω για προσωπικούς λόγους την 

παραίτηση µου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την τιµητική θέση του Αντιπροέδρου της ∆.Ε.Υ.Α.∆ιδυµοτείχου. Είµαι 

ευγνώµων που είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω το διοικητικό συµβούλιο αυτού του εξαιρετικού οργανισµού για τους 

τελευταίους 3 µήνες και απευθύνω τις καλύτερες ευχές µου για διαρκή επιτυχία», ζήτησε να γίνει αποδεκτή από το σώµα  

 

Το ∆/κο Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την υπ΄αριθµ. πρωτ.: 942/17-03-2020 αναφορά παραίτησης του κ. 

Γιαννόπουλου Αθανασίου και µετά από συζήτηση: 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

- Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Γιαννόπουλου Αθανασίου, από τη θέση του Αντιπροέδρου της ∆.Ε.Υ.Α. 

∆ιδυµοτείχου, για τους λόγους που αναγράφονται σε αυτήν.   

  

-  Να διαβιβαστεί η παρούσα απόφαση µαζί µε την αναφορά παραίτησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ιδυµοτείχου, ως 

αρµόδιο για την αποδοχή της παραίτησης του από µέλος του ∆Σ της ∆ΕΥΑ∆ . 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 66/2020. 

Ο Πρόεδρος                      Ο Γραµµατέας                      Τα Μέλη 

 

( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν      υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

∆ιδυµότειχο 10-04-2020 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ∆ 

 

 

Χατζηγιάννογλου Ρωµύλος 

 

ΑΔΑ: 6ΦΘ2ΟΕΦΣ-ΠΓΖ
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