
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  14/30-09-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 163/2013 Θέμα:« Επιλογή ειδικοτήτων για τη πρόσληψη προσωπικού 

ορισμένου χρόνου με οκτάμηνη σύμβαση»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  30 
Σεπτεμβρίου  2013,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 3609/25-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. 
που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 
(ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  γιατί  σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
9,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Τσολάκη Ελευθερία

3
.

Καρκατζίνος Νικόλαος

4
.

Κουγιάμης Αργύριος

5
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

6
.

Χριστοφόρου Γεώργιος

7
.

Αντωνιάδου Μαρία

8
.

Κεσίδη Αναστασία

9
.

Λεμονάκη Χρύσα

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του συμβουλίου.

Το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε ομόφωνα πρώτο και το 7ο  θέμα δεύτερο.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με 

τις  διατάξεις  του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό  Συμβούλιο…διαχειρίζεται  την 
περιουσίαν  και  τους  πόρους  ταύτης,  αποφασίζει  δε  επί  παντός  αφορώντας  την  επιχείρησιν  
θέματος….»

  Με την με αριθμό 105/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίθηκε ο προγραμματισμός 
για την  πρόσληψη προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας για τις κάτωθι ειδικότητες:

Α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 Χειριστής μηχανήματος έργου(JCB) Δ.Ε Μία (1) 8μηνο
2 Υδραυλικοί Δ.Ε Δύο(2) 8μηνο
3 Βοηθοί – Εργάτες γενικών καθηκόντων Υ.Ε. Δύο(2) 8μηνο
4 Διοικητικοί Υπάλληλοι γραφείου Δ.Ε. Μία (1) 8μηνο
5 Ηλεκτρονικός Τ.Ε. Μία (1) 8μηνο

6 Πολιτικών Μηχανικών Π.Ε. Μία (1) 8μηνο

 Ομοίως  με  την  με  αριθμό  42/2013  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.  εγκρίθηκε  ο 
προγραμματισμός για την  πρόσληψη προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας για τις κάτωθι ειδικότητες:

Α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 Υδραυλικοί Δ.Ε Μία (1) 8μηνο
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2 Πολιτικών Μηχανικών Π.Ε. Μία (1) 8μηνο
3 Χημικών Μηχανικών Π.Ε. Μία (1) 8μηνο
4 Τοπογράφων Τ.Ε. Μία (1) 8μηνο
5 Διοικητικού  Δ.Ε. (πρόγραμμα Α.Μ.Ε.Α) Μία (1) 12 μήνες

 Σύμφωνα με το άρθρο 4του ν.4147/2013 «Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
και μίσθωσης έργου βάσει αιτημάτων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, για τα οποία έχει δοθεί έγκριση με την 
κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α' 85) έως 31.12.2012, 
μπορούν να συναφθούν έως 31.12.2013 και εν συνεχεία να υλοποιηθούν συμψηφιζόμενες με τις 
νέες εγκρίσεις του έτους 2013».

Σύμφωνα με τις με αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/95/200277/26-11-2012 & ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110 
Β/23148/30-8-2013 αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ όπως 
ισχύει εγκρίθηκαν οι προσλήψεις τεσσάρων ατόμων για το έτος 2012 και τριών για το έτος 2013, ο 
καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων έγκειται στην ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δ.Ε.Υ.Α..

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και α) τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 
2190/94 όπως  αυτό ισχύει, β) τις διατάξεις της παρ.20α του ένατου άρθρου του ν.4057/2012  γ) 
την με αριθμ33/2006 Π.Υ.Σ. όπως παρατάθηκε και ισχύει, δ) τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 ε) την 
με αριθμό 8920/06-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών στ)τις διατάξεις του Ν. 1069/80 
που διέπει τις Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης ζ)τις διατάξεις του Ν.3463/06 η) το άρθρο 59 
του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης «Η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού γίνεται …… από το Δ.Σ.  
λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας..», πρότεινε την  επιλογή 
των κάτωθι ειδικοτήτων με βάσει τις εγκρίσεις έτους 2012 και 2013:  ενός(1) Πολιτικού Μηχανικού 
Π.Ε.,  ενός  (1)  Υδραυλικού  Δ.Ε.,   ενός  (1)  Τοπογράφου  Τ.Ε.  και  ενός  (1)  Χειριστή  JCB Δ.Ε. 
προκειμένου η επιχείρηση να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ατόμων 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά από  διαλογική  συζήτηση και  αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  την  επιλογή  των  κάτωθι  ειδικοτήτων με  βάσει  τις  με  αριθμό 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/95/200277/26-11-2012  &  ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110  Β/23148/30-8-2013 
αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει:

ενός(1) Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., ενός (1) Υδραυλικού Δ.Ε.,  ενός (1) Τοπογράφου Τ.Ε. και 
ενός (1) Χειριστή  JCB Δ.Ε., προκειμένου η επιχείρηση να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των 
διαδικασιών  πρόσληψης  τεσσάρων  (4)  ατόμων  με  σύμβαση  εργασίας  ορισμένου  χρόνου 
οκτάμηνης διάρκειας.

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 14 απόφαση 163/30-09-2013
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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