
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το  υπ’  αριθμ.  13/07-08-2017 πρακτικό  συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 94/2017 Θέμα: «Το με αριθμό 2901/01-08-2017 αίτημα 
υπαλλήλου».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 7 

Αυγούστου  2017  ημέρα  Δευτέρα  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.  2914/02-08-2017 

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 έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Μαρκούδης Γρηγόριος ( προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος)
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2.  Λεμονάκη Χρυσούλα
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
4. Φωτιάδης Αθανάσιος 4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5. Σαμαράς Σωκράτης 5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Ευθυμίου Ιωάννης 

(αναπληρωματικό μέλος)
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  3o 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 έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμό  2901/01-08-2017 

έγγραφό της κ. Ζωντανού Μαρία, υπάλληλου Ι.Δ.Α.Χ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, Δ.Ε. Διοικητικού, 

Προϊσταμένη του Τμήματος Καταναλωτών Βεβαίωσης & Έκδοσης Λογαριασμών,  με το οποίο 

αιτείται την απαλλαγή της από την άσκηση των καθηκόντων του αναπληρωτή Ταμία τα οποία 

της είχαν ανατεθεί με την με αριθμό 116/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ειδικότερα,  η  κ.  Ζωντανού  Μαρία  αναφέρει  ότι,  η  άσκηση  των  καθηκόντων  του 

αναπληρωτή Ταμία δυσχεραίνει  την λειτουργία του τμήματος του οποίου προΐσταται καθώς 

απουσιάζει από τα καθήκοντά της για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι πραγματικά προκύπτει κώλυμα κατά την αναπλήρωση 

της θέσης Ταμία από την κ. Ζωντανού Μαρία καθώς και οι δύο θέσεις  είναι  επιβαρυμένες 

αρκετά  από  τον  όγκο  των  εργασιών  και  δεν  είναι  εφικτό  ένας  υπάλληλος  να  εκτελεί 
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ταυτόχρονα τις εργασίες που απορρέουν από τις δύο θέσεις.  Επισήμανε δε, ότι πλέον των 

ανωτέρω η κ. Ζωντανού δικαιούται να λάβει και την τακτική της άδεια.

Πάρα ταύτα είναι αναγκαίο να υπάρξει αναπληρωτής Ταμίας στο κεντρικό  ταμείο  που 

διατηρείτε στη Δ.Ε. Θέρμης κατά το χρόνο που η κ. Κεσίδη Αναστασία, Ταμίας της Δ.Ε.Υ.Α. 

θέρμης, είτε θα χρειαστεί να απουσιάσει, είτε θα προκύψει επιπλέον ανάγκη εξυπηρέτησης από 

δεύτερο Ταμία.  

Για τους ανωτέρω λόγους και προκειμένου στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, ο 

Πρόεδρος, πρότεινε τον ορισμό της κ.  Αθανασίου Μαρία, υπάλληλο  με μετακίνηση από το 

Δήμο Θέρμης, Δ.Ε. Διοικητικού, η οποία εκτελεί χρέη εισπράκτορα στο ταμείο της Δ.Ε. Μίκρας, 

ως αναπληρωτή Ταμία για το ταμείο της Δ.Ε. Θέρμης. Οι άδειες των ανωτέρω υπαλλήλων κ. 

Κεσίδη Αναστασία και κ. Αθανασίου Μαρία θα λαμβάνονται και  θα ρυθμίζονται κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να μην κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Το ταμείο της Δ.Ε. Μίκρας 

θα παραμένει κλειστό κατά τις ημέρες αναπλήρωσης του Ταμία στη Δ.Ε. Θέρμης. Ως εκ τούτου 

θα αποφεύγονται οι ημέρες λήψης αδειών που τα ταμεία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα.

 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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Αποδέχεται το με αριθμό 2901/01-08-2017 έγγραφό της κ. Ζωντανού Μαρία, υπάλληλου 

Ι.Δ.Α.Χ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, Δ.Ε. Διοικητικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Καταναλωτών 

Βεβαίωσης & Έκδοσης Λογαριασμών και απαλλάσσει αυτή από την άσκηση καθηκόντων 

αναπληρωτή Ταμία. 

2. Ορίζει αναπληρωτή Ταμία, για το ταμείο της Δ.Ε. Θέρμης, την υπάλληλο κ. Αθανασίου 

Μαρία του Νικολάου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού.

3. Το ταμείο της Δ.Ε. Μίκρας θα παραμένει κλειστό κατά τις ημέρες αναπλήρωσης του Ταμία 

στη Δ.Ε. Θέρμης. Ως εκ τούτου θα αποφεύγονται οι ημέρες λήψης αδειών που τα ταμεία είναι 

ιδιαίτερα  επιβαρυμένα.  Την  τελική  κρίση  θα  έχει  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  κ.  Πονερίδης 

Παναγιώτης.

4. Σε  έκτακτες  περιπτώσεις  και  μόνο  αιτιολογημένα,  στην  περίπτωση  που  αδυνατούν  οι 

ανωτέρω δύο υπάλληλοι στην άσκηση των καθηκόντων τους, για την εύρυθμη λειτουργία της 

επιχείρησης, την αναπλήρωση θα αναλαμβάνει η κ. Ζωντανού Μαρία.

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 13 απόφαση 94/07-08-2017

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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