
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  18/25-11-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 205/2014 Θέμα: «Τροποποίηση της 163/2013 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου  σχετικά  με  «Επιλογή  ειδικοτήτων  για  τη 

πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου με  οκτάμηνη 

σύμβαση»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  25 

Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε έκτακτη 

συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 4272/24-11-2014 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 
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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 των πρακτικών του συμβουλίου.
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Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται επείγουσα καθώς Θα πρέπει η 

με αριθμό 163/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με «Επιλογή ειδικοτήτων για τη 

πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου με οκτάμηνη σύμβαση» να τροποποιηθεί ως προς 

τον  αριθμό  και  την  επιλογή  των  ειδικοτήτων  το  συντομότερο  δυνατό  ώστε  το  ΑΣΕΠ  να 

προχωρήσει στην έκδοση εγκριτικής απόφασης της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/4172/14-11-2014  και 

η διαδικασία να ολοκληρωθεί άμεσα καθώς υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης 

της εντός του έτους 2014 να ακυρωθεί. 

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  1ο και  μόνο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 παρ.1 «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 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».

Με  την  με  αριθμό  163/2013  απόφασή  του,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  έχοντας  υπόψη τις 

διατάξεις του  άρθρου  4  του  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»  και 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, ενέκρινε  την  επιλογή  των  κάτωθι  ειδικοτήτων:  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.

Με το με αριθμό 75539/11-03-2014 έγγραφό της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 

Θράκης  προχώρησε,  στα  πλαίσια  ελέγχου  νομιμότητας  της  163/2013  απόφασης  του  Δ.Σ.  της 

Δ.Ε.Υ.Α., στην έγκριση τριών θέσεων εργασίας των ειδικοτήτων ενός(1) Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., 

ενός (1) Υδραυλικού Δ.Ε. και ενός (1) Τοπογράφου Τ.Ε. ενώ σημείωσε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να 

προχωρήσει σε έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικοτήτων που αφορούσαν τον προγραμματισμό 

έτους 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4147/2013.

Ως εκ τούτου η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης προχώρησε στην ανακοίνωση τριών θέσεων εργασίας με 

Σύμβαση  Ορισμένου  Χρόνου(ΣΟΧ),  οκτάμηνης  διάρκειας,  των  ειδικοτήτων  ενός(1)  Πολιτικού 

Μηχανικού Π.Ε.,  ενός (1) Υδραυλικού Δ.Ε. και ενός (1) Τοπογράφου Τ.Ε., ήτοι αυτών  που είχαν 

εγκριθεί με το 75539/11-03-2014 έγγραφό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης την 

οποία και απέστειλε στον ΑΣΕΠ για έγκριση.
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Με το με αριθμό 21-11-2014 έγγραφό του το ΑΣΕΠ, γνωστοποίησε στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ότι, 

προκειμένου  να  προβεί  στην  έγκριση  της  ΣΟΧ1/4172/14-11-2014  ανακοίνωσης  απαιτείται  η 

τροποποίηση  της  με  αριθμό  163/2013  απόφασης  του  Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.  βάσει  των  αντίστοιχων 

ειδικοτήτων που είχαν υποβληθεί με την 42/4-3-2013 απόφασή του. 

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε  στα  μέλη  ότι  λόγω  των  ανωτέρω  κρίνεται  αναγκαία  η 

τροποποίηση της με αριθμό 163/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ως προς τον αριθμό των 

θέσεων  και  την  επιλογή  των  ειδικοτήτων  η  οποία  πρέπει  να  συνάδει  και  με  την  με   αριθμό 

75539/11-03-2014  έγκριση της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και πρότεινε την 

επιλογή των ειδικοτήτων ενός(1) Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., ενός (1) Υδραυλικού Δ.Ε. και ενός (1) 

Τοπογράφου Τ.Ε..

 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

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

του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Τροποποιεί την με αριθμό 163/2013 απόφασή του ως προς την επιλογή των ειδικοτήτων.

2. Εγκρίνει  την επιλογή των κάτωθι ειδικοτήτων με βάσει την με αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/110 

Β/23148/30-8-2013 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ 

όπως ισχύει  και  την με αριθμό75539/11-03-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης :

ενός(1) Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.,  ενός (1) Υδραυλικού Δ.Ε. και ενός (1) Τοπογράφου Τ.Ε., 

προκειμένου η επιχείρηση να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης τριών 

(3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.

    

    

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 17 απόφαση 205/25-11-2014

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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