
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το υπ’ αριθμ. 8/23-05-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της  Επιχείρησης
45
Αριθμ. Απόφ. 66/2014 Θέμα: «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού»

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 23 Μαΐου 
2014 ημέρα  Παρασκευή  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. 1730/20-05-2014 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. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Τσολάκη Ελευθερία

3
.

Χρυσοχόου Παύλος 3. Χριστοφόρου Γεώργιος

4
.

Καρκατζίνος Νικόλαος

5
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

6
.

Λεμονάκη Χρύσα

7
.

Αντωνιάδου Μαρία

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 δύο 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  2o θέμα  εκτός  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 τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με 
την περίπτωση κ της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
μπορούν  να  προσλαμβάνουν  προσωπικό  για  την  αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  ή  εποχικών  ή 
πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του 
12μήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του παραπάνω Νόμου. 

Οι προσλήψεις αυτές εξαιρούνται από το σύστημα των προσλήψεων του Ν. 2190/1994 και 
διενεργούνται από τον φορέα πρόσληψης χωρίς τη διαδικασία του άρθρου 21. 

Σύμφωνα με την με αριθμό εγκ.  19/ οικ.  16326/23.04.2014 ¨Αναστολή προσλήψεων και 
υπηρεσιακών  μεταβολών  κατά  το  χρονικό  διάστημα  των  περιφερειακών  και  δημοτικών 
εκλογών¨αναφέρεται «…Τέλος, στην ανωτέρω απαγόρευση και μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή του 
ν.  4257/2014  δεν  εμπίπτουν,  όπως  ρητώς  αναφέρεται  στο  άρθρο  78  του  εν  λόγω  νόμου,  οι  
προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων έργου (και οι  
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προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες) από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου 
για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων,
…». 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια είπε ότι, οι νέες χωρικές αρμοδιότητες λόγω συνένωσης των τριών 
Δήμων(Μίκρας,  Θέρμης  και  Βασιλικών),  οι  επισκευές  των  βλαβών  του  δικτύου  άρδευσης  λόγω 
υπέρμετρης χρήσης ενόψει της θερινής περιόδου αλλά και η συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου 
ύδρευσης δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας του Τεχνικού τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 
Αυτό που ωστόσο δημιουργεί στην παρούσα χρονική συγκυρία ένα επιπρόσθετο ζήτημα είναι η άμεση 
έναρξη του μεγάλου έργου κατασκευής δικτύων αποχέτευσης στη Δημοτική Ενότητα Βασιλικών. Για 
τα  συγκεκριμένα  έργα  θα  απαιτηθεί  πρόσθετο  προσωπικό  ώστε  να  αντιμετωπισθούν  άμεσα  οι 
έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν λόγω μετατοπίσεων υφιστάμενων αγωγών εξαιτίας των βλαβών 
που  θα  προκύψουν  στα  δίκτυα  καθώς  επίσης  και  επειδή  θα  προκύψουν  τεχνικές  ανάγκες  που 
συνδέονται με τις εργασίες σύνδεσης των οικιών με τους κεντρικούς αγωγούς. Λόγω των ανωτέρω 
κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη προσωπικού της ειδικότητας χειριστή μηχανημάτων έργου (JCB) Δ.Ε. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την πρόσληψη δύο (2) ατόμων της ειδικότητας: χειριστή 
μηχανημάτων έργου (JCB), με την προαναφερόμενη διαδικασία για χρονικό διάστημα δύο μηνών, 
προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες που αναφέρθηκαν στο παραπάνω σκεπτικό.

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, τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε 
με την περίπτωση κ της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα της ειδικότητας  μηχανημάτων έργου 
(JCB), για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών από σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 
2738/1999. 

2. Η ανωτέρω πρόσληψη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι έκτακτες ανάγκες 
από την κατασκευή των έργων αποχέτευσης στη Δ.Ε. Βασιλικών ώστε να αντιμετωπισθούν άμεσα 
οι ανάγκες που θα προκύψουν και να μην υπάρξουν εκτεταμένα προβλήματα στην υδροδότηση 
των καταναλωτών, έχοντας υπόψη τόσο του γεγονότος ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης αδυνατεί να τις 
αντιμετωπίσει  με  το  υφιστάμενο  προσωπικό  καθώς  αυτό  δεν  έχει ενισχυθεί  με  επιπλέον 
προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας μετά την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. 
(ν.3852/2010), η οποία το επιβάρυνε με επιπλέον καθήκοντα όσο και του γεγονότος ότι ήδη ο 
όγκος των εργασιών είναι αυξημένος ενόψει και της θερινής περιόδου.

3. Ψηφίζουν  πίστωση ποσού 3.432,00€ από τον Κ.Α. 60-00-00-0003 «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣ.ΕΚΤΑΚΤΟ.» του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2014 &  ποσό 1.018,00€ από τον Κ.Α. 
60-03-00-0003 «'ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΕΚΤΑΚΤΟΥ» του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 
2014. 

          
     Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 66/23-05-2014

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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