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Από  το  υπ’  αριθμ.  19/09-12-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 214/2014 Θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  9 

Δεκεμβρίου 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. 4393/09-12-2014 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 

8 δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1

.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου εκτός ημερησίας θέματος)
2

.

Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Δημητρίου Δημήτριος(προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου εκτός ημερησίας θέματος)
3

.

Χρυσοχόου Παύλος 3 Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

4

.

Καλαμπίδης Δημήτριος

5

.

Αναγνώστου Πασχάλης

6

.

Ευθυμιάδης Ευθύμιος

7

.

Λεμονάκη Χρυσούλα

8

.

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.

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε 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 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…»  

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 …».
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Ο Πρόεδρος  είπε  στα  μέλη  ότι,  με  την  με  αριθμό   218/2013  απόφαση  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου έγινε η κατάταξη του υπαλλήλου αορίστου χρόνου  κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνου, στη 
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, στη θέση του Π.Ε. Χημικού  Μηχανικού και στο βαθμό Β’. 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια είπε ότι, στο από 03-12-2014 έγγραφό της, η Διευθύντρια Τεχνικών 
Υπηρεσιών  της  Δ.Ε.Υ.Α.  κ.  Πασιά  Θεοδώρα  αναφέρει  ότι  λόγω  των  αυξημένων  αναγκών  που 
δημιουργήθηκαν στη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης, από τη συγχώνευση των 
Δημοτικών  Επιχειρήσεων  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  Θέρμης  και  Μίκρας  και  την  διεύρυνση  των 
διοικητικών  ορίων  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  στην  Δημοτική  Ενότητα  Βασιλικών,  για  την  εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών της επιχείρησης, κρίνεται αναγκαίος ο ορισμός Προϊστάμενου Τμήματος 
Βιολογικού Καθαρισμού,  Ποιοτικού Ελέγχου,  Προστασίας  Περιβάλλοντος και  Υδάτινων Πόρων και 
εισηγείται τα καθήκοντα του Προϊστάμενου Τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού, Ποιοτικού Ελέγχου, 
Προστασίας Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων να αναλάβει ο κ. Γεωργακούδης Κωνσταντίνος  ο 
οποίος με την απόφαση 218/2013 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α ΘΕΡΜΗΣ είχε καταταχθεί στην θέση Χημικός 
Μηχανικός Π.Ε. 

Κλείνοντας  ο  Πρόεδρος,  έχοντας  υπόψη  τα  παραπάνω,  πρότεινε  τα  καθήκοντα  του 
Προϊστάμενου Τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού, Ποιοτικού Ελέγχου, Προστασίας Περιβάλλοντος και 
Υδάτινων Πόρων να αναλάβει ο κ. Γεωργακούδης Κωνσταντίνος.

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, τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Ορίζουμε  Προϊστάμενο  του  Τμήματος  Βιολογικού  Καθαρισμού,  Ποιοτικού  Ελέγχου, 
Προστασίας Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων τον κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνο. 

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

     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 19 απόφαση 214/09-12-2014

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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