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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/28-02-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 16/2017 Θέμα: «Παράταση μετακίνησης υπαλλήλων από το Δήμο 

Θέρμης & τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος  & Αθλητισμού  Δήμου Θέρμης,  σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4257/2014».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 28 
Φεβρουαρίου  2017  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  τακτική  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  628/23-02-2017 
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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης 
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Αναγνώστου Πασχάλης
3. Δημητρίου Δημήτριος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Χρυσοχόπου Παύλος
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
8. 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,  εισηγούμενος  το  2o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  είπε  στα  μέλη  ότι 

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 την με αριθμό 10/2015 απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

υπέβαλε αίτημα στο Δήμο Θέρμης προκειμένου να μετακινηθούν, οκτώ άτομα, υπάλληλοι του 
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Δήμου και των νομικών του προσώπων για δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 

δύο(2) έτη ως εξής:

 4 άτομα της ειδικότητας Δ.Ε. Υδραυλικών

 άτομο της ειδικότητας Δ.Ε. Διοικητικού

 άτομο της ειδικότητας Τ.Ε. Διοικητικού/Λογιστικού

 άτομο της ειδικότητας Δ.Ε. Συντηρητής

 άτομο της ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών

Με βάση το ανωτέρω αίτημα λήφθηκαν οι σχετικές, 561/2015 και 562/2015 αποφάσεις 

Δημάρχου με τις οποίες εγκρίνεται η μετακίνηση πέντε (5) ατόμων, μονίμων υπαλλήλων του 

Δήμου Θέρμης με σχέση εργασίας  δημοσίου δικαίου και  δύο (2) ατόμων,  υπαλλήλων της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης 

με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ήτοι σύνολο ατόμων 7.

Αντίστοιχα λήφθηκαν και οι με αριθμό 51/2015& 61/2015 αποφάσεις Προέδρου της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με τις οποίες εγκρίθηκε η αποδοχή της μετακίνησης και ορίστηκε η διάρκεια της 

απασχόλησης για δύο (2) έτη, από 1-4-2015 έως 31-03-2017.

Λόγω των  ανωτέρω  και  για  το  λόγο  ότι  οι  ανάγκες  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ  συνεχίζουν  να 

υφίστανται και δεν μπορούν να καλυφθούν από το μόνιμο προσωπικό της, λόγω ελλείψεως 

αυτού, προτείνετε η παράταση της μετακίνησης των ανωτέρω επτά (7) υπαλλήλων για δύο έτη 

επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν.4257/2014, ήτοι από 1-04-2017 έως και 31-03-

2019.

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 και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει  την  παράταση  απασχόλησης  στη  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  των  επτά(7)  μετακινηθέντων 

υπαλλήλων από το Δήμο Θέρμης και τη  Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, 

Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Δήμου Θέρμης όπως αυτοί είχαν ορισθεί με τις με αριθμό 

561/2015 και 562/2015 αποφάσεις Δημάρχου και τις αντίστοιχες  51/2015& 61/2015 

αποφάσεις Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4257/2014, για 

δύο(2) επιπλέον έτη ήτοι από την 1η-04-2017 έως και 31η -03-2019.

2. 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  101.910,00€  και  θα  βαρύνει  τους  Κ.Α.  εξόδων  60.01.  «Αμοιβές 

Προσωπικού» και Κ.Α. 60.02. «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού».

3. Η παρούσα απόφαση, η οποία υπέχει θέση αιτήματος, να διαβιβασθεί στο Δήμο Θέρμης.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 16/28-02-2017

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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