
ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

ΑΔΑ: ΩΞΟΖΝΙΕΙ-ΜΔΜ 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
Από ην ππ’ αξηζκ. 13/07-08-2017 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο  

Δπηρείξεζεο 

Αριθμ. Απόφ. 93/2017 Θέκα: «Αίηεκα ππαιιήισλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 4483/17 (ΦΔΘ 107/31.07.2017 ηεύρνο 

Α')». 
Πηε Θέξκε θαη ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, ζήκεξα 7 

Απγνύζηνπ 2017 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00κ.κ. ζπλήιζαλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο Θέξκεο» ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κεηά από ηελ ππ’ αξηζκ. 2914/02-08-2017 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα ζύκβνπιν ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.1069/1980 (ΦΔΘ 191 Α71980) πεξί «Θηλήηξσλ δηα ηελ 

ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ δξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο».  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν έληεθα (11) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα έμη (6), ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα,  

ΠΑΡΟΜΣΕ ΑΠΟΜΣΕ 

1. Ξνλεξίδεο Ξαλαγηώηεο  (Ξξόεδξνο) 1. Καξθνύδεο Γξεγόξηνο ( πξνζήιζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο) 

2. Εειηιίδεο Γηακηαλόο (Αληηπξόεδξνο)                          2.  Ιεκνλάθε Σξπζνύια 

3. Σξπζνρόνπ Ξαύινο 3. Κνζρόπνπινο Κνζρόπνπινο  

4. Φσηηάδεο Αζαλάζηνο 4. Δπζπκηάδεο Δπζύκηνο 

5. Πακαξάο Πσθξάηεο 5. Γεκεηξίνπ Γεκήηξηνο 

6. Δπζπκίνπ Ησάλλεο 

(αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

  

θεξύρζεθε από ηνλ Ξξόεδξν ε έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο 

 

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Γ/ληξηα Γηνηθεηηθώλ  & Νηθ. πεξεζηώλ θ. Θσζηίθα Καξία, 

γξακκαηέαο ηνπ Γ.Π. γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ν Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ζηα κέιε όηη, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 1069/80 παξ.1 «1. Τν Δηνηθεηηθόλ Σπκβνύιηνλ 

δηνηθεί ηελ επηρείξεζηλ θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζίαλ θαη ηνπο πόξνπο ηαύηεο, απνθαζίδεη δε 

επί παληόο αθνξώληνο ηελ επηρείξεζηλ ζέκαηνο, ….». 

Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. .4483/2017(ΦΔΘ 107/31.07.2017 

ηεύρνο Α'), νξίδεηαη όηη: « Τν ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ππεξεηνύζε κε ζρέζεηο εξγαζίαο 

ανξίζηνπ ρξόλνπ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ λ. 1069/1980 (Α' 191) θαη δελ θαηαηάρζεθε ζε ζέζεηο 

εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 3852/2010 (Α' 87), 

εθόζνλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζπγρώλεπζεο είρε ελεξγή ζρέζε εξγαζίαο ζηηο ζπγρσλεπζείζεο 

επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνξξνθώζαο, θαηαηάζζεηαη, ύζηεξα από αίηεζή 

ηνπ, ζε ζέζεηο ανξίζηνπ ρξόλνπ κε απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο θαη 

από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ε νπνία πξέπεη λα ππνβιεζεί εληόο δύν (2) κελώλ 

από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 3801/2009 (Α' 163) 

εθαξκόδνληαη θαη’ αλαινγία θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο απηνύο». 
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Νκνίσο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 3801/2009(Α' 163) 

«Μεηαθνξά ππαιιήισλ δεκνηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δήκνπο, θνηλόηεηεο θαη ζε θάζε κνξθήο 

λνκηθά πξόζσπα απηώλ, ….., αλεμάξηεηα από ηελ δηαδηθαζία, ε νπνία ηεξήζεθε θαηά ηελ 

πξόζιεςή ηνπο ζηηο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο, ζεσξείηαη λόκηκε από ηελ εκεξνκελία ιήςεσο ησλ 

ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ησλ αλσηέξσ Συμβουλίων». 

Ν Ξξόεδξνο ζηε ζπλέρεηα έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηηο κε αξηζκό 2917/02-08-2017 & 

2919/02-08-2017 αηηήζεηο ησλ θ. Θσλζηαληηλίδε Ξέηξνπ ηνπ Σαξαιάκπνπ θαη θ. Πθπιάθε 

Δπζηάζηνπ ηνπ Ιάκπξνπ αληίζηνηρα νη νπνίνη αηηνύληαη ηελ θαηάηαμή ηνπο, ζηελ Γ.Δ..Α. 

Θέξκεο, ζε ζέζεηο εξγαζίαο Ανξίζηνπ Σξόλνπ θαζώο εθπιεξώλνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4483/2017. 

Κε ηελ κε αξηζκό 101/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Θέξκεο 

απνθαζίζζεθε ε ζύζηαζε εληαίαο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, κεηά από 

ζπγρώλεπζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο, Απνρέηεπζεο θαη Θαζαξηόηεηαο Κίθξαο θαη 

ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο θαη Θαζαξηόηεηαο Θέξκεο κε ηελ επσλπκία 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θέξκεο θαη ζπληνκνγξαθηθά Γ.Δ..Α.Θ (ΦΔΘ 

1101/η.Β΄/02-06-2011) ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852 ≪Λέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Ξξόγξακκα 

Θαιιηθξάηεο (ΦΔΘ 87/η.Α΄/7.6.2010). 

Ν Ξξόεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε όηη νη αλσηέξσ αηηνύληεο, θ. Θσλζηαληηλίδεο Ξέηξνο 

θαη θ. Πθπιάθεο Δπζηάζηνο, είραλ ππνγξάςεη κε ηελ Γ.Δ..Α.Θ. Κίθξαο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη είραλ ελεξγή ζρέζε θαηά ηε ζπγρώλεπζε ησλ Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ 

Ύδξεπζεο Θέξκεο θαη Κίθξαο.  Ππλεπώο πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ λ 4483/17 θαη πξόηεηλε λα θαηαηαρζνύλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ. 

         Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ ν Ξξόεδξνο θάιεζε ην Ππκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην  κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξ.5 ηνπ Λ. 1069/80   

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ομόφωνα 
 

1. Απνδέρεηαη ηα κε αξηζκό 2917/02-08-2017 & 2919/02-08-2017αίηεκαηα ησλ θ. 

Θσλζηαληηλίδε Ξέηξνπ ηνπ Σαξαιάκπνπ θαη θ. Πθπιάθε Δπζηάζηνπ ηνπ Ιάκπξνπ 

αληίζηνηρα θαη θαηαηάζζεη απηνύο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 

4483/2017, ζε νξγαληθέο ζέζεηο εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη 

εηδηθόηεξα ζηηο εηδηθόηεηεο: Ρ.Δ. Κεραλνιόγσλ Κεραληθώλ θαη Γ.Δ. Ρερλίηεο 

Πσιελώζεσλ αληίζηνηρα. 

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

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

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην Ξξαθηηθό Λν 13 απόθαζε 93/07-08-2017 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ          ΣΑ ΛΕΚΗ       ΠΘΣΟ ΑΠΟΠΑΛΑ 

                                                                                                                                                                                                  
ΠΟΜΕΡΘΔΗ ΠΑΜΑΓΘΩΣΗ 

                       ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.. 
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ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΔΗΜΟΙΕΤΗ  ΑΠΟΦΑΗ 
--------------------------------------------------------------- 

 
Πηε Θέξκε ζήκεξα ηελ 10ε  ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2017 ε ππνγεγξακκέλε Θσζηίθα 

Καξία, Γξακκαηέαο ηνπ Γ.Π. ηεο Γ.Δ..Α. Θέξκεο ηνηρνθόιιεζα ζην γη’ απηό πξννξηζκέλν 

κέξνο (εμώζπξα) ηεο Γ.Δ..Α. Θέξκεο ηελ ππ’ αξηζκ. 93/2017 Α.Γ.Π. ζρεηηθά κε :« Αίηεκα 

ππαιιήισλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 4483/17 (ΦΔΘ 107/31.07.2017 

ηεύρνο Α') ». 

 

 

 

Η ηοιτοκόλληζη έγινε μπροζηά ζηοσς μάρησρες ποσ σπογράθοσν : 

1.Ζωνηανού Μαρία 

2.Καραμβαλάζη Γεωργία 

 

 Γι’ ασηό ζσνηάτθηκε και σπογράθηκε ηο παρόν αποδεικηικό. 

 

 

 
 
Η ενεργήσασα την τοιτοκόλληση     Οι μάρτσρες 

 

 

       1. 
 
 
 

              2. 

ΔΗΛΟΣΘΙΗ  ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ &  ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

(Δ.Ε.Τ.Α.) ΘΕΡΛΗ 

ΔΗΛΟΤ  ΘΕΡΛΗ     

----------------------------------------------- 

Καθξπγηάλλε 15Α, Ρ.Θ. 57001, ΘΔΟΚΖ  

Ρει.:2310460530- Fax:2310460531 

Ξιεξνθνξίεο: θ. Θσζηίθα Καξία            
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ΔΗΛΟΣΘΙΗ  ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ &  ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

(Δ.Ε.Τ.Α.) ΘΕΡΛΗ 

ΔΗΛΟΤ  ΘΕΡΛΗ      

----------------------------------------------- 

Καθξπγηάλλε 15Α, Ρ.Θ. 57001, ΘΔΟΚΖ  

Ρει.:2310460530- Fax:2310460531 

Ξιεξνθνξίεο: θ. Θσζηίθα Καξία            

                 Θέρμη, 10-08-2017 

                   Αριθμ. Πρωτ.:3039 

 

 

 

 

ΠΡΟ: 
ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ  

ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ-ΘΟΑΘΖΠ 

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΔΠΩΡ.ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ  

ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

Θ. ΟΝΠΗΓΖ 11 – Ρ. ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖ 

Ρ.Θ. 54110, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ  
 

 

 

 
ΘΕΛΑ: Θνηλνπνίεζε ηεο κε αξηζκό 93/2017 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε «Αίηεκα ππαιιήισλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 4483/17 

(ΦΔΘ 107/31.07.2017 ηεύρνο Α')» 

 

πνβάιινπκε επηθπξσκέλν απόζπαζκα ηνπ πξαθηηθνύ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 07εο-08-2017, πνπ πεξηέρεη ηελ ππ’ αξηζκ. 93/2017 απόθαζε ηνπ θαη 

παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο. 

 

Ππλ.:  

1. Νη κε αξηζκό 2917/02-08-2017 & 2919/02-08-2017 αηηήζεηο 

2. Νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 

 

 

 

ΠΟΝΕΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
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