
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  14/21-06-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 150/2019 Θέμα: «Τροποποίηση  της  με  αριθμό  138/2019  Απόφασης 

Διοικητικού Συμβουλίου»

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  21 

Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.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’  αριθμ.  2984/20-06-2019  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. Λεμονάκη Χρυσούλα

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Ευθυμιάδης Ευθύμιος

3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Πιστέλας Ευστάθιος
4. Δημητρίου Δημήτριος
5. Σαμαράς Σωκράτης
6. Χρυσοχόου Παύλος
7. Καλαμπίδης Δημήτριος
8. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o και μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι 

σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν  

και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την  

επιχείρησιν θέματος…»  

Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι με την με αριθμό 2656/05-06-2019 επιστολή της, η Δ/ντρια 

της Τ.Υ. κ. Πασιά Θεοδώρα δηλώνει αμετάκλητα την παραίτηση της από τη θέση ευθύνης του 

Τεχνικού Διευθυντή για τους λόγους που αναφέρονται στην ως άνω επιστολή της, εκτέθηκαν και 

έλαβαν γνώση αυτών τα μέλη του Δ.Σ.. Με την με αριθμό 138/2019 απόφαση των Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου έγινε δεκτή η παραίτηση της κ. Πασιά Θεοδώρα, από τη θέση ευθύνης του 

Τεχνικού  Διευθυντή,  η αναπλήρωση  της  ανωτέρω  θέσης  από  υπάλληλο  ο  οποίος  κατέχει  τα 

απαιτούμενα  τυπικά  προσόντα,  λαμβάνοντας  υπόψη  αφενός  την  ισχύουσα  απαγόρευση  των 

οριστικών  υπηρεσιακών  μεταβολών  λόγω  εκλογών  αφετέρου  την  αναγκαιότητα  της  ομαλής 

λειτουργίας  της  Τεχνικής Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  και  των κρίσιμων καθηκόντων που εκτελεί 

καθώς και την τοποθέτηση του υπαλλήλου σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

εφόσον διαπιστωθεί ποιος υπάλληλος πληροί τα προσόντα που απαιτούνται.
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Λόγω  του  γεγονότος  ότι  κατά  την  παρούσα  χρονική  περίοδο  εκπονούνται  μελέτες  και 

εκτελούνται  έργα  για  τα  οποία  απαιτείται  ενδελεχής  ενημέρωση των υποψηφίων  για  τη  θέση 

υπαλλήλων που δύναται να αναλάβουν καθήκοντα Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, ο Πρόεδρος 

πρότεινε τη συνέχιση εκτέλεσης των καθηκόντων του Διευθυντή Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.,  για εύλογο 

χρονικό διάστημα, από την κ. Πασιά μέχρι την ενημέρωση των υπαλλήλων ώστε να μην κωλύεται 

η λειτουργία της επιχείρησης.

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 και τις σχετικές διατάξεις 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
1. Τροποποιεί την με αριθμό 138/2019 απόφαση του ως προς το 2ο και 3ο στοιχείο ως εξής: 

«2. Η κ. Πασιά Θεοδώρα θα ασκεί τα καθήκοντα της για εύλογο χρονικό διάστημα και μέχρι 

την ενημέρωση των υποψηφίων, για τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή υπαλλήλων, ως προς 

τα καθήκοντα, αντικείμενα που διαχειρίζεται η ίδια, τα έργα και τις μελέτες που βρίσκονται 

σε εξέλιξη.  3. Η τοποθέτηση του υποψηφίου υπαλλήλου στη θέση του Διευθυντή Τεχνικής 

Υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. όταν θα έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση του από 

την υφιστάμενη Διευθύντρια Τ.Υ.»

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 14 απόφαση 150/21-06-2019

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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