
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  1/28-01-2015  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 10/2015 Θέμα: Λήψη  απόφασης  για  υποβολή 
αιτήματος προς στο Δήμο Θέρμης με 
θέμα  τη  μετακίνηση  υπαλλήλων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
15 του ν.4257/2014

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  28 
Ιανουαρίου  2015,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  14:00  μ.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. 197/23-01-2015 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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 
παρόντα επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  

(Πρόεδρος)
1. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης 

(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         
2. Καλαμπίδης Δημήτριος

(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος)
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Αναγνώστου Πασχάλης
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 4. Λεμονάκη Χρυσούλα
5. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Κεσίδη Αναστασία

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. Η πρόταση του Προέδρου,  

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7o 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, …».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, οι νέες χωρικές αρμοδιότητες λόγω συνένωσης 
των  τριών  Δήμων(Μίκρας,  Θέρμης  και  Βασιλικών),  η  άρδευση  αλλά  και  η  συντήρηση  του 
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υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης  δημιουργούν ένα ασφυκτικό  πλαίσιο  λειτουργίας του Τεχνικού 
τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. καθώς οι απαιτήσεις σε τεχνικό προσωπικό είναι αυξημένες και η Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων δεν δύναται να το ενισχύσει. Ομοίως λόγω της 
χωρικής έκτασης του Δήμου και προκειμένου στην εξυπηρέτηση των πολιτών κρίνεται αναγκαία η 
διατήρηση  αποκεντρωμένων  ταμείων  στις  Δ.Ε.  Μίκρας  και  Βασιλικών  όπου  θα  πρέπει  να 
τοποθετηθούν διοικητικού υπάλληλοι.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4257/2014 « 1. Επιτρέπεται η μετακίνηση 
υπαλλήλων από δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ιδίου δήμου, …., καθώς και μεταξύ των 
φορέων αυτών και η διάθεσή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, για χρονικό διάστημα 
έως δύο (2) έτη, που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμα έτη εφόσον υφίσταται η υπηρεσιακή  
ανάγκη. 2.Η μετακίνηση διενεργείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου, μετά από αίτημα του  
φορέα υποδοχής. Με την απόφαση μετακίνησης καθορίζεται ο φορέας καταβολής των αποδοχών  
του προσωπικού που μετακινείται…4.To προσωπικό μετακινείται με την σχέση που υπηρετεί και  
εξακολουθεί  να  διέπεται  από  το  υπηρεσιακό,  μισθολογικό,  ασφαλιστικό  και  συνταξιοδοτικό  
καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν τη μετακίνησή του»

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ο 
Πρόεδρος πρότεινε την υποβολή αιτήματος στο Δήμο Θέρμης για την μετακίνηση οκτώ (8) ατόμων 
των κάτωθι ειδικοτήτων, για δύο έτη με δυνατότητα παράτασης επιπλέον δύο(2) έτη:

• 4 άτομα της ειδικότητας Δ.Ε. Υδραυλικών
• 1 άτομο της ειδικότητας Δ.Ε. Διοικητικού
• 1 άτομο της ειδικότητας Τ.Ε. Διοικητικού/Λογιστικού
• 1 άτομο της ειδικότητας Δ.Ε. Συντηρητής
• 1 άτομο της ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών

Ομοίως είπε, η δαπάνη για τη μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού το οποίο θα συνεχίσει 
να διέπεται από το υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο 
υπαγόταν πριν τη μετακίνησή του, θα βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και πρότεινε την αναμόρφωση 
του Προϋπολογισμού έτους 2015 με μεταφορά από το αποθεματικό ποσό ύψους 113.000,00€ και 
ενίσχυση των Κ.Α. εξόδων 60.00. «Αμοιβές  Προσωπικού» και Κ.Α. 60.03 «Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού». 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. Την υποβολή αιτήματος στο Δήμο Θέρμης για την μετακίνηση οκτώ (8) ατόμων, για δύο έτη, 

με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δύο(2) έτη:

4   άτομα της ειδικότητας Δ.Ε. Υδραυλικών
1   άτομο της ειδικότητας Δ.Ε. Διοικητικού

1 άτομο της ειδικότητας Τ.Ε. Διοικητικού/Λογιστικού

1   άτομο της ειδικότητας Δ.Ε. Συντηρητής
1   άτομο της ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών

Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού, το οποίο θα συνεχίσει να διέπεται από το 
υπηρεσιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν τη 
μετακίνησή του, θα βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ύψους 113.000,00€.
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2. Την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2015 με μεταφορά από το αποθεματικό ποσό 

ύψους 125.000,00€ και ενίσχυση των Κ.Α. εξόδων 60.00. «Αμοιβές  Προσωπικού» και Κ.Α. 
60.03 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού».

3. Η παρούσα απόφαση, η οποία υπέχει θέση αιτήματος, να διαβιβασθεί στο Δήμο Θέρμης.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 1 απόφαση 10/28-01-2015

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   

 
                                                                                        ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                             

               
                                                                  ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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