
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  17/30-10-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 183/2013 Θέμα:  «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων  σε  υπάλληλο  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  30 
Οκτωβρίου  2013,  ημέρα  Τετάρτη  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. 4124/25-10-2013 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 
7,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Τσολάκη Ελευθερία

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Χριστοφόρου Γεώργιος

3
.

Καρκατζίνος Νικόλαος 3. Κουγιάμης Αργύριος

4
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης 4. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

5
.

Αντωνιάδου Μαρία

6
.

Λεμονάκη Χρύσα

7
.

Κεσίδη Αναστασία

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.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε ότι υπάρχουν τρία(3) θέματα εκτός της 
ημερήσιας διάταξης και πρότεινε αυτά να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 
με τις διατάξεις  του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί  την 
επιχείρησιν και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός  
αφορώντος την επιχείρησιν θέματος…»  

Σύμφωνα με το Άρθρο 4ο του Ο.Ε.Υ. -  Κάλυψη θέσεων διευθυντών και προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων«…. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και οι Υπεύθυνοι των Γραφείων ορίζονται  
από το υφιστάμενο τακτικό προσωπικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου …».

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, με τις με αριθμό 4/2012 & 129/2012 έγινε η κατάταξη του 
προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε οργανικές θέσεις σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικών 
Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (ΦΕΚ 2575/ 7-11-2011, Τεύχος Β΄) και κατατάχθηκε η κ. Κωστίκα 
Μαρία ως Προϊσταμένη Διοικητικού και κατ ανάθεση Οικονομικού τμήματος. 

Επίσης με την με αριθμό 54/2012 απόφαση η κ. Κωστίκα αναπληρώνει και τα καθήκοντα 
του Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.

Με το με αριθμό 4037/18-10-2013 έγγραφό της η κ. Κωστίκα είπε ότι κατά τη συνένωση 
των  Δήμων  (πρόγραμμα  Καλλικράτης)  της  δόθηκαν  και  οι  αρμοδιότητες  του  προϊσταμένου 
οικονομικού τμήματος κατ ανάθεση με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης κατά την 
φάση της συνένωσης. Λόγω όμως της διεύρυνσης των αντικειμένων και των αυξημένων εργασιών 
που  προέκυψαν  μετά  τη  συνένωση  και  κατά  συνέπεια  των  αυξημένων  αρμοδιοτήτων  που 
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απορρέουν  από  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  προτείνει  οι  αρμοδιότητες  της  ευθύνης  του 
οικονομικού τμήματος να δοθούν σε άλλο υπάλληλο και δει του οικονομικού τμήματος ώστε να 
επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία και ο έλεγχος των τμημάτων. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε τα καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικού Τμήματος να 
αναλάβει η υπεύθυνη του Λογιστηρίου κ. Μανουσαρίδου Ελένη η οποία είχε τοποθετηθεί με τις με 
αριθμό 4/2011 & 129/2011 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στη θέση αυτή 
και της οποίας οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που εκτελεί είναι του Οικονομικού τμήματος.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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. Ορίζουμε  Προϊσταμένη  του  Οικονομικού  τμήματος  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης   την  κ. 
Μανουσαρίδου Ελένη. 

2. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της.

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 17 απόφαση 183/30-10-2013
 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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