
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  23/10-12-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 275/2018 Θέμα:  Ανάθεση  αρμοδιοτήτων  σε  υπάλληλο  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  10 

Δεκεμβρίου  2018  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμό 5179/06-12-2018 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, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Δημητρίου Δημήτριος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Χρυσοχόου Παύλος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Φωτιάδης Αθανάσιος
8. Λεμονάκη Χρυσούλα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Ζωντανού Μαρία, αναπληρωτής γραμματέας του Δ.Σ. για 
την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…» 

Ομοίως,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  1  του  άρθρου  6  του  Ν.1069/80  «Των 

υπηρεσιών της επιχείρησης προΐσταται Γενικός Διευθυντής…» και σύμφωνα με την παρ. 12. «Αν 

δεν  έχει  διοριστεί  Γενικός  Διευθυντής  ή  αν  αυτός  κωλύεται,  τα  καθήκοντα  αυτού  ασκεί,  με  

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, ο ανώτερος σε βαθμό και, επί ισόβαθμων,  

ο αρχαιότερος υπάλληλος».
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Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω είπε στα μέλη ότι για τον λόγο ότι στην επιχείρηση 

δεν  υφίσταται  Γενικός  Διευθυντής  κρίνεται  αναγκαία  η  αναπλήρωση  του  και  η  εκτέλεση  των 

καθηκόντων του από υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όπως ορίζει ο νόμος. 

Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 5316/Β/27-11-2018) της υπηρεσίας τα επίπεδα Διοικητικής & 

Οργανωτικής Διάρθρωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης είναι:

• Διεύθυνση,

• Υπηρεσία, 

• Τμήμα, 

• Γραφείο/Συνεργείο 

και οι αντίστοιχοι επικεφαλής των παραπάνω διοικητικών επιπέδων με βάση το οποίο ορίζεται ο 

ιεραρχικός βαθμός είναι

• Γενικός Διευθυντής, 

• Διευθυντής Υπηρεσίας, 

• Προϊστάμενος Τμήματος 

• Υπεύθυνος Γραφείου ή Συνεργείου

Με βάση την από 5148/05-12-2018 βεβαίωση του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και τα 

αρχεία  της  επιχείρησης,  με  τον  ίδιο  ιεραρχικό  βαθμό  σε  διοικητικό  επίπεδο  υπηρετούν  δύο 

υπάλληλοι,  η κ.  Πασιά  Θεοδώρα Διευθύντρια της  Τεχνικής Υπηρεσίας  και  η κ.  Κωστίκα Μαρία 

Διευθύντρια της Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

Με την με αριθμό 255/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανατέθηκαν στην κ. 

Πασιά  Θεοδώρα,  Διευθύντρια  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  η άσκηση των καθηκόντων  του Γενικού 

Διευθυντή ως αρχαιότερη μεταξύ των ανωτέρω.

Με την με αριθμό 5122/04-12-2018 επιστολή της η Δ/ντρια της Τ.Υ. κ. Πασιά Θεοδώρα 

αρνήθηκε  την  άσκηση  καθηκόντων  Γενικού  Διευθυντή  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται 

αναλυτικά στην ως άνω επιστολή της, εκτέθηκαν και έλαβαν γνώση αυτών τα μέλη του Δ.Σ..

 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση  έχοντας υπόψη του την εισήγηση  του 

Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Αναθέτει στην κ. Κωστίκα Μαρία, Διευθύντρια της Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας της 

Δ..Ε.Υ.Α.Θ, η οποία έχει όμοιο ιεραρχικό βαθμό, την άσκηση των καθηκόντων του Γενικού 

Διευθυντή, όπως ορίζεται από την παρ. 12 του άρθρου 6 του ν. 1069/1980 και ισχύει 

σήμερα.

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος αναφορικά με τον 

τρόπο κατάταξης.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 23 απόφαση 275/10-12-2018

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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