
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.   3/  07-03-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 33/2013 Θέμα:«Ορισμός  Αρμοδιοτήτων  σε  υπάλληλο  της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 4 Μαρτίου 
2013  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  13:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Θέρμης»  σε 
τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 792/04-03-2013 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 Χριστοφόρου Γεώργιος 

5 Κουγιάμης Αργύριος

6 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης 

7 Αντωνιάδου Μαρία

8 Κεσίδη Αναστασία

9 Λεμονάκη Χρυσούλα

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 των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο 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…»  

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΄). 

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, με τις ανωτέρω αποφάσεις ο υπάλληλος Σκούφος Δημήτριος, 
διαπιστώθηκε και κατατάχθηκε ως Ταμίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Για το λόγο ότι ο κ. Σκούφος Π. 
Δημήτριος,  ανήκει  στο  προσωπικό  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  το  οποίο  προήλθε  μέσω  του   ειδικού 
προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. «ολοκληρωμένης παρέμβασης για ανέργους από την Επιχείρηση< tate 
and lyle greece a.e.> «Πρώην ΒΙΑΜΥΛ» και η σύμβαση του λήγει στις 5/4/2013 θα πρέπει να πάρει 
σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία την κανονική άδεια του έτους 2103.

Ως εκ τούτου προκύπτει κώλυμα σχετικά με την άσκηση αναπλήρωσης των αρμοδιοτήτων 
Ταμία κατά το χρόνο που η κ. Κεσίδη Αναστασία  Ταμίας της Δ.Ε.Υ.Α. θέρμης, είτε θα χρειαστεί να 
απουσιάσει, είτε θα προκύψει επιπλέον ανάγκη εξυπηρέτησης από δεύτερο Ταμία.  

Για τους ανωτέρω λόγους ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό της κ. Ανδρονικίδου Βαρβάρα, 
υπάλληλο της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  Δ.Ε.  Διοικητικού,   με  σύμβαση εργασίας  αορίστου χρόνου,  ως 
αναπληρωτή Ταμία. και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά από  διαλογική  συζήτηση και  αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου.
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

Ορίζουμε  Αναπληρώτρια  Ταμία  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  την  κ.  Ανδρονικίδου  Βαρβάρα, 
υπάλληλο αορίστου χρόνου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, Δ.Ε. Διοικητικού. 

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 3 απόφαση 33/07-03-2013
 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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