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Από  το  υπ’  αριθμ.  16/22-12-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 139/2016 Θέμα:  «Προγραμματισμός  προσλήψεων  τακτικού  προσωπικού 
ανταποδοτικών  υπηρεσιών  ΟΤΑ  και  ΝΠΙΔ  αυτών  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016».

Στη Θέρμη και  στην έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  22 

Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.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. 4771/15-12-2016 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, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Δημητρίου Δημήτριος (προσήλθε στη συζήτηση 

του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Αναγνώστου Πασχάλης
5. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Λεμονάκη Χρυσούλα
7. Καραμβαλάση Γεωργία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια 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 που αφορούν:
α.  Προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ & ΝΠΙΔ 

αυτών και
β.  Δέσμευση πίστωσης Κ.Α.  προκειμένου στην καταβολή υποχρεωτικών δαπανών και δαπανών 

αναθέσεων παρελθόντων ετών.
τα οποία πρότεινε να συζητηθούν στην παρούσα συνεδρίαση και στην αρχή αυτής.
Τα ανωτέρω θέματα τίθενται εκτός ημερησίας διάταξης για το λόγο ότι: 
το πρώτο θέμα κοινοποιήθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. αφού είχε διανεμηθεί η με αριθμό 4771/15-12-2016 

πρόσκληση, για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ημερομηνία λήξης την 31η-
1-2017. Λόγω της διαδικασίας που απαιτεί αλλά και των εορτών που μεσολαβούν τα χρονικά 
περιθώρια ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι αρκετά πιεστικά και προκειμένου να απορριφθεί 
η σχετική αίτηση λόγω εκπρόθεσμης υποβολής κρίνεται αναγκαία η συζήτηση του θέματος 
στην παρούσα συνεδρίαση.
αναφορικά με το δεύτερο θέμα, κρίνεται αναγκαία η δέσμευση των κατωτέρω Κ.Α. καθώς 

αφορούν τέλη κυκλοφορίας οχήματος (αφορά όχημα που αποκτήθηκε το τελευταίο τρίμηνο) και 
δαπάνες αναθέσεων παρελθόντων ετών κατά τα οποία  η Δ.Ε.Υ.Α.  δεν είχε  κριθεί  ότι  έχει  την 
υποχρέωση δεσμεύσεων(  για  τις  δαπάνες  έχουν εκδοθεί  τιμολόγια  μετά την αποστολή της  με 
αριθμό 4771/15-12-2016 πρόσκλησης).

 Συνεπώς  κρίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  πρέπει  να  συζητηθούν  στην  παρούσα  συνεδρίαση 
προκειμένου να εξοφληθούν οι δαπάνες που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
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Σημειώνεται ότι η παρούσα συνεδρίαση είναι η τελευταία του έτους.
Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, είπε στα μέλη ότι με το 

άρθρ.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…»  

Ομοίως σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της παρ.  2  του άρθρου 25  «  Τα εκ των τελών των υπηρεσιών  

υδρεύσεως και αποχετεύσεως έσοδα δέον υποχρεωτικώς να καλύπτουν τας αναγκαίας δαπάνας προσωπικού,  

λειτουργίας …» 

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κεφαλαίου Β’ του Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης  «Η πρόσληψη 

του τακτικού προσωπικού γίνεται από το Δ.Σ. λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας  

νομοθεσίας..».

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 

εξαιρέθηκε  από  την  πλήρη  αναστολή  προσλήψεων  τακτικού  προσωπικού  κατηγοριών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που εφαρμόζεται στους ΟΤΑ και τα 

ΝΠΙΔ αυτών μέχρι 31.12.2016, το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που 

απασχολείται σε υπηρεσίες  ανταποδοτικού χαρακτήρα. Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες ο 

ΟΤΑ ή το ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης (δήμος, ΝΠΔΔ, ΦΟΔΣΑ, ΔΕΥΑ κ.λπ.) εισπράττει ανταποδοτικά 

τέλη από τους ωφελούμενους κατοίκους και αφορούν ιδίως τον τομέα …., της ύδρευσης/άρδευσης, 

της αποχέτευσης, … .

Επίσης, η πρόσληψη τακτικού προσωπικού ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα εξαιρέθηκε 

και από την απόφαση κατανομής που εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στο  πλαίσιο  αυτό  και  προκειμένου  να  στελεχωθούν  με  τακτικό  προσωπικό  νευραλγικές 

υπηρεσίες  της  Αυτοδιοίκησης  εκδόθηκε  η με  αριθμό  25εγκύκλιος  (40703/16-12-2016) του Υπ. 

Εσωτερικών με την οποία  καλούνται οι ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να υποβάλουν τα αιτήματά τους για 

την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα μέχρι την 31η -1-2017. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι,  η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης μετά τη συνένωση των 

Δήμων Βασιλικών, Θέρμης και Μίκρας  βάσει των διατάξεων του ν. 3852/2010,  εξυπηρετεί  στο 

σύνολο δέκα επτά (17) οικισμούς με πληθυσμό άνω των 55.000 κατοίκων (καταναλωτών),  ένα 

γεγονός που από μόνο του δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και τόνισε, ότι η 

Επιχείρηση δεν έχει προχωρήσει σε καμία απολύτως νέα πρόσληψη προσωπικού, με συνακόλουθο 

αποτέλεσμα το ήδη επιβαρυμένο υφιστάμενο προσωπικό να επιφορτιστεί με επιπλέον εργασίες.

ο Πρόεδρος, έχοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή ροή 

εκτέλεσης των εργασιών της επιχείρησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πρότεινε την υποβολή 

αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου επτά (7) ατόμων, οι οποίοι θεωρούνται 

απολύτως αναγκαίοι για την στελέχωση των υπηρεσιών, των κάτωθι ειδικοτήτων, ιεραρχημένων ως 

προς το βαθμό αναγκαιότητάς τους ως εξής:

Α/Α Κλάδος/Ειδικότητα
Κατηγορία 

Εκπαίδευσης

Αριθμός 
Οργανικών 

Θέσεων
Αριθμός 

Καλυμμένων

Αριθμός 
Κενών 

Θέσεων

Αριθμός 
Αιτούμενων 

Θέσεων
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1

Χειριστές 
Μηχανημάτων 
Έργων Δ.Ε. 2 0 2 1

2
Εργάτες Ύδρευσης 
-Αποχέτευσης Υ.Ε. 4 0 4 2

3 Διοικητικού Δ.Ε. 7 6 1 1

4 Καταμετρητές Δ.Ε. 4 2 2 1

5 Οδηγός Δ.Ε. 3 1 2 1

6
Ηλεκτροτεχνίτες 
-Ηλεκτρολόγοι Δ.Ε. 1 0 1 1

Οι ανωτέρω θα φέρουν τα προσόντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία κατά 

κατηγορία και κλάδο.

Το  ύψος  της  συνολικής  ετήσιας  εκτιμώμενης  δαπάνης, για  την  πληρωμή  του 

προαναφερθέντος  αιτούμενου  προς  πρόσληψη   προσωπικού ανέρχεται  σε  98.798,48€.  Στον 

προϋπολογισμό έτους 2017, όπου προβλέπεται να γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, θα εγγραφούν 

οι σχετικές πιστώσεις. Ομοίως για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, θα υπάρξει μέριμνα για την 

εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, με επιβάρυνση 

των κάτωθι Κ.Α Εξόδων:

 60-01-00-0000 με τίτλο: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛ.ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΤΑΚΤ
 60-01-00-0002 με τίτλο: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΠΡΟΣ. ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΤΑΚΤ
 60-02-00-0000   με τίτλο: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΤΑΚΤ
 60-02-00-0002 με τίτλο:  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΤΑΚΤΙ

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. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος,  για την πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου,  επτά 

(7) ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 και τις σχετικές με 

αριθμό  9/16-3-2016  & 25/ 16-12-2016 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών των κάτωθι ειδικοτήτων, 

ιεραρχημένων ως προς το βαθμό αναγκαιότητάς τους ως εξής:

Α/Α Κλάδος/Ειδικότητα
Κατηγορία 

Εκπαίδευσης

Αριθμός 
Οργανικών 

Θέσεων
Αριθμός 

Καλυμμένων

Αριθμός 
Κενών 

Θέσεων

Αριθμός 
Αιτούμενων 

Θέσεων

1

Χειριστές 
Μηχανημάτων 
Έργων Δ.Ε. 2 0 2 1

2
Εργάτες Ύδρευσης 
-Αποχέτευσης Υ.Ε. 4 0 4 2

3 Διοικητικού Δ.Ε. 7 6 1 1
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4 Καταμετρητές Δ.Ε. 4 2 2 1

5 Οδηγός Δ.Ε. 3 1 2 1

6
Ηλεκτροτεχνίτες 
-Ηλεκτρολόγοι Δ.Ε. 1 0 1 1

Οι ανωτέρω θα φέρουν τα προσόντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία κατά 

κατηγορία και κλάδο.

Το  ύψος  της  συνολικής  ετήσιας  εκτιμώμενης  δαπάνης, για  την  πληρωμή  του 

προαναφερθέντος αιτούμενου προς πρόσληψη  προσωπικού ανέρχεται σε 98.798,48€.

2. Στον προϋπολογισμό έτους 2017, όπου προβλέπεται να γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, θα 

εγγραφούν  οι  σχετικές  πιστώσεις.  Ομοίως  για  την  κάλυψη  της  ανωτέρω  δαπάνης, θα 

υπάρξει μέριμνα για την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των 

επόμενων  ετών,  με  επιβάρυνση  των  κάτωθι  Κ.Α  Εξόδων 60-01-00-0000  με  τίτλο:  ΤΑΚΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛ.ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΤΑΚΤ, 60-01-00-0002 με τίτλο: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΠΡΟΣ. ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ ΤΑΚΤ,  

60-02-00-0000    με  τίτλο:  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ  ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΔΙΟΙΚ.  &  ΟΙΚ.  ΤΑΚΤ,  60-02-00-0002  με  τίτλο: 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΤΑΚΤΙ.

3. Η παρούσα να διαβιβασθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 16 απόφαση 139/22-12-2016
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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