
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  24/18-12-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 279/2018 Θέμα: Επανατοποθέτηση υπαλλήλων της ΤΥ ΔΕΥΑΘ σε θέσεις 

ευθύνης λόγω τροποποίησης τμημάτων με τον νέο ΟΕΥ.

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  18 
Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.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’  αριθμό  5341/14-12-2018  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 επτά (7), 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. Δημητρίου Δημήτριος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Χρυσοχόου Παύλος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Φωτιάδης Αθανάσιος

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  κ.  Μαρία  Κωστίκα  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…»  

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  7  του  ν.  1069/1980  «Δι`  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  

συντασσομένον δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχειρήσεως, εγκρινομένης υπό  

του  Υπουργού  Εσωτερικών  μετά  γνώμην  των  οικείων  Δημοτικών  ή  Κοινοτικών  Συμβουλίων,  

καθορίζεται η οργάνωσις, η σύνθεσις και η αρμοδιότης των υπηρεσιών, ο αριθμός των θέσεων του  

πάσης φύσεως προσωπικού αναλόγως προς τας ανάγκας της επιχειρήσεως..». 
Με την με αριθμό 60290/25.10.2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας  -  Θράκης (  ΦΕΚ  5316/Β’/27.11.2018)  εγκρίθηκε  η  τροποποίηση  του  Οργανισμού 

Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης (ΦΕΚ 2575/Β’/07-11-2011) κατά τα οριζόμενα στην 

με αριθμό 202/11-09-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από την 

με αριθμό 364/21-09-2018 απόφαση σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Θέρμης. 

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την τροποποίηση των τμημάτων της Τ.Υ. 

της Δ.Ε.Υ.Α. είπε στα μέλη ότι κρίνεται αναγκαία εκ νέου η ανάθεση αρμοδιοτήτων ευθύνης σε 
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υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α. και έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Δ/ντριας της Τ.Υ. η οποία 

αναφέρει τα  εξής « Σε συνέχεια του νέου ΟΕΥ (ΦΕΚ 5316/Β/27-11-2018) προκύπτουν αλλαγές σε  

τμήματα  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της  ΔΕΥΑΘ  όπως  κατάργηση  τμημάτων  ή  δημιουργία  νέων.  

Συγκεκριμένα  καταργείται  το  τμήμα  αποχέτευσης  με  συνέπεια  να  παύουν οι  αρμοδιότητες  του  

υπαλλήλου  κου  Φωτιάδη  Αθανάσιου  και  τοποθετείται  στο  Γραφείο  Συνδέσεων  Δικτύου  

Αποχέτευσης. Αντίστοιχα καταργείται το τμήμα Η/Μ και ο Προϊστάμενος αυτού κος Κωνσταντινίδης  

Πέτρος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ, προτείνεται να αναλάβει τα καθήκοντα  Προϊσταμένου του  

Τμήματος Μελετών, Τοπογραφήσεων και Επίβλεψης Μελετών  και Έργων. Τέλος καταργείται  το 

τμήμα  Βιολογικού  Καθαρισμού,  Ποιοτικού  Ελέγχου,  Προστασίας  Περιβάλλοντος  και  Υδάτινων  

Πόρων  και  ο  Προϊστάμενος  αυτού  κος  Γεωργακούδης  Κωνσταντίνος,  Χημικός  Μηχανικός  ΠΕ,  

προτείνεται να αναλάβει τα καθήκοντα  Προϊσταμένου του Τμήματος Αποχέτευσης  & ΕΕΛ».

Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμό 5406/18-12-2018 επιστολή του 

υπαλλήλου κ. Κωνσταντινίδη Πέτρου, Προϊστάμενο του πρώην τμήματος Η/Μ και εφεξής ‘Τμήμα 

Μελετών, Τοπογραφήσεων και Επίβλεψης Μελετών και Έργων’, ο οποίος μεταξύ άλλων, τα οποία 

αναφέρονται αναλυτικά στην επιστολή του και έλαβαν γνώση τα μέλη του Δ.Σ.,  επισημαίνει  τα 

έντονα προβλήματα και τις δυσχέρειες που ανακύπτουν από τη συνένωση των τμημάτων που τον 

αφορούν  τα  οποία  επιδεινώνονται  πλέον  λόγω και  της  μη στελέχωσης  των γραφείων  εξαιτίας 

ελλείψεως προσωπικού και προτείνει τροποποίηση των αρμοδιοτήτων που ανήκουν στην ευθύνη 

του  Προϊστάμενου  του  τμήματος  με  τίτλο:  Τμήμα  Μελετών,  Τοπογραφήσεων  και  Επίβλεψης 

Μελετών και Έργων.

Κλείνοντας ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι δεν συμφωνεί με την πρόταση για την τοποθέτηση 

του κ. Φωτιάδη Αθανασίου στο Τμήμα Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. καθώς ο κ. Φωτιάδης Αθανάσιος 

αφενός είναι επαρκώς καταρτισμένος και πτυχιούχος υδραυλικός αφετέρου στο τμήμα ύδρευσης 

υπάρχει  μεγαλύτερη ανάγκη με περισσότερα περιστατικά βλαβών και  κατασκευών και  επιπλέον 

λόγω εμπειρίας και γνώσης κρίνεται αναγκαίο να αναπληρώνει τον προϊστάμενο ύδρευσης όταν 

αυτός απουσιάζει.

Εν κατακλείδι ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω πρότεινε:

Α. την ανάθεση των αρμοδιοτήτων Προϊσταμένου του συνενωμένου τμήματος Αποχέτευσης 

& ΕΕΛ στον  κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνου ο οποίος ήδη εκτελεί καθήκοντα προϊσταμένου Ε.Ε.Λ. 

Β.  την  ανάθεση  των  αρμοδιοτήτων  Προϊσταμένου  του  συνενωμένου  Μελετών, 

Τοπογραφήσεων και Επίβλεψης Μελετών  και Έργων στον  κ. Κωνσταντινίδη Πέτρο ο οποίος ήδη 

εκτελεί καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος Η/Μ 

Γ. την τοποθέτηση του κ. Φωτιάδη Αθανασίου στο τμήμα ύδρευσης ο οποίος θα εκτελεί 

καθήκοντα  αναπληρωτή προϊσταμένου όταν  απουσιάζει  ο  τακτικός  προϊστάμενος  κ.  Κουσούλης 

Γεώργιος

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου, τον τροποποιημένο Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Επανατοποθετεί  τους κάτωθι  υπαλλήλους σε  θέσεις  ευθύνης  και  αναθέτει  σε αυτούς τις 

αντίστοιχες  αρμοδιότητες,  λόγω  της  τροποποίησης  του  Ο.Ε.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  (  ΦΕΚ 

5316/Β’/27.11.2018) και της τροποποίησης των τμημάτων της Τ.Υ. , ως εξής:

Α. την ανάθεση των αρμοδιοτήτων Προϊσταμένου του συνενωμένου τμήματος Αποχέτευσης 

& ΕΕΛ στον  κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνου ο οποίος ήδη εκτελεί καθήκοντα προϊσταμένου Ε.Ε.Λ. 

Β.  την  ανάθεση  των  αρμοδιοτήτων  Προϊσταμένου  του  συνενωμένου  Μελετών, 

Τοπογραφήσεων και Επίβλεψης Μελετών  και Έργων στον  κ. Κωνσταντινίδη Πέτρο ο οποίος ήδη 

εκτελεί καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος Η/Μ 

2. την τοποθέτηση του κ. Φωτιάδη Αθανασίου στο τμήμα ύδρευσης ο οποίος θα εκτελεί καθήκοντα 

αναπληρωτή  προϊσταμένου  όταν  απουσιάζει  ο  ορισμένος  τακτικός  προϊστάμενος  κ.  Κουσούλης 

Γεώργιος.

3. Η παρούσα ισχύει από τη λήψη της. 

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 24 απόφαση 279/18-12-2018
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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