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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  17/21-08-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 178/2019 Θέμα:  Πρόσληψη  επιτυχόντων  της  προκήρυξης  3Κ/2018  βάσει 

οριστικών πινάκων ΑΣΕΠ.

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

Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 4236/16-08-2019 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 επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Λεμονάκη Χρυσούλα

2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

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

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 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…»  

Με βάση το άρθρο 57 του  Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.)  η πρόσληψη του 

τακτικού προσωπικού γίνεται  από  το Δ.Σ.  λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων  της  εκάστοτε 

ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο  Πρόεδρος  ενημέρωσε  τα  μέλη  ότι  με  την  139/2016  απόφαση  το  Δ.Σ.  της  Δ.Ε.Υ.Α. 

ενεκρινε  την  υποβολή  αιτήματος,  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  αορίστου  χρόνου,  επτά  (7) 

ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 7 του ν.4368/2016 και τις  σχετικές με αριθμό 

9/16-3-2016  & 25/ 16-12-2016 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών των ειδικοτήτων: Δ.Ε.  Χειριστών 

Μηχανημάτων Έργων (1 άτομο), Δ.Ε. Διοικητικού (1 άτομο), Δ.Ε. Καταμετρητών (1 άτομο), Δ.Ε. Οδηγών ( 1 

άτομο), Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνίτες-Ηλεκτρολόγοι (1 άτομο) και Υ.Ε. Εργάτες Ύδρευσης -Αποχέτευσης (2 άτομα).

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  και  την  έκδοση  των  οριστικών  πινάκων 
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προσληπτέων  της  προκήρυξης  3Κ/2018  από  Α.Σ.Ε.Π.,  η  οποία  συμπεριλάμβανε  τις  ανωτέρω 

θέσεις,  η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης απέστειλε στους επιλεγέντες βάσει των οριστικών πινάκων κατάταξης, 

προσκλήσεις  υποβολής  δικαιολογητικών  ενώ  διενήργησε  αυτεπάγγελτο  έλεγχο  στις  αρμόδιες 

υπηρεσίες.

Εντός της προθεσμίας που τέθηκε κατέθεσαν φάκελο δικαιολογητικών πέντε (5) άτομα εκ των επτά 

(7) και ειδικότερα:

Πίνακας 1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΛΑΧΟΥ    ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΤΕΡΠΗ ΑΖ140236 ΔΕ /ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΛΟΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΘΑ ΑΜ263051 ΔΕ /ΟΔΗΓΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Φ213786 ΔΕ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΕ179321 ΥΕ/ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΦΕΛΑΧΙΔΟΥ  ΝΑΟΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ Π183331 ΥΕ /ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Αναφορικά με τα δύο (2) άτομα που αναφέρονται στους οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ και αφορούν 

τις θέσεις ΔΕ /ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ και ΔΕ /ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, η πρώτη επιτυχούσα, για 

την θέση ΔΕ/Διοικητικών, αρνήθηκε με υπεύθυνη δήλωση της τη θέση ενώ όσον αφορά τη θέση 

ΔΕ/Χειριστών  Μηχανημάτων  Έργων  ο  1ος  επιτυχών  δεν  ανταποκρίθηκε  σε  καμία  όχληση  της 

επιχείρησης.

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος  πρότεινε την πρόσληψη των ανωτέρω πέντε (5) επιτυχόντων 

(Πίνακας  1)  που  προτάσσονται  στους  οριστικούς  πίνακες  κατάταξης  του  ΑΣΕΠ  (προκήρυξη 

3Κ/2018)  και αποδέχτηκαν την θέση (Πίνακας 1 του παρόντος), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 

τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης. Οι ανωτέρω θα αμείβονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο του ν. 

4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχος Α'). Αναφορικά με τα άτομα που δεν αποδέχθηκαν τη 

θέση προτείνετε να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για την αντικατάστασή τους.

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Την πρόσληψη με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.),  πλήρους 

απασχόλησης  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  και  τον  Ο.Ε.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  των  κάτωθι 

επιτυχόντων  που  προτάσσονται  στους  οριστικούς  πίνακες  κατάταξης  του  ΑΣΕΠ  (προκήρυξη 

3Κ/2018) :

Α/
Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 ΒΛΑΧΟΥ    ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΤΕΡΠΗ ΑΖ140236 ΔΕ /ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

2 ΛΟΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΘΑ ΑΜ263051 ΔΕ /ΟΔΗΓΩΝ

3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Φ213786 ΔΕ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
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4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΕ179321 ΥΕ/ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

5 ΦΕΛΑΧΙΔΟΥ  ΝΑΟΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ Π183331 ΥΕ /ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2. Ημερομηνία πρόσληψης για τους ανωτέρω ορίζεται η 9η -09-2019.

3. Οι  ανωτέρω  θα  αμείβονται  με  βάση  το  ενιαίο  μισθολόγιο,  του  ν.  4354/2015  (ΦΕΚ 

176/16.12.2015 τεύχος Α').

4. Για  τις  θέσεις  που  δεν  υπεβλήθησαν  δικαιολογητικά,  από  τους  πρώτους  επιτυχόντες 

σύμφωαν  με  τον  οριστικό  πίνακα  του  ΑΣΕΠ,  να  κινηθούν  οι  νόμιμες  διαδικασίες  για  την 

αντικατάστασή τους.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 17 απόφαση 178/21-08-2019

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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