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Από το υπ’ αριθμ.  22/14-10-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 214/2019 Θέμα: Έγκριση των διαλαμβανομένων στη ΣΟΧ 1/2019 

για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση οκτάμηνης 
διάρκειας.

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 14 

Οκτωβρίου  2019  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 συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 5548/10-10-2019 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. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Καπουσούζη Καραγιάννη 

Μαριάνθη(Μαριάννα)
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Σαραφιανός Χρήστος
3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Παπαδάκη Αθηνά
4. Χατζηδημητρίου Φανή
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Καρκαλή Μαρία
8. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Αν.  Γεν.  Δ/ντρια  κ.  Κωστίκα  Μαρία  και  η  κ. 

Ζωντανού Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται  

την  περιουσία  και  τους  πόρους  αυτής  και  αποφασίζει  για  κάθε  θέμα  που  αφορά  στην  

επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…»  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη  ότι  με την 82/08-04-2019 απόφαση του 

Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  με  θέμα:  «Προγραμματισμός  πρόσληψης 

προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου»  εγκρίθηκε  η 

πρόσληψη προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας, 6 ατόμων, των παρακάτω ειδικοτήτων όπως 

αναφέρονται στον Πίνακα 1: 

Πίνακας   1  

Ειδικότητα Πλήθος ατόμων
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1

ΠΕ  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1
ΔΕ  Χειριστής Μηχανημάτων έργου 1

ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί 2
ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης Αποχέτευσης 1
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Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης υπέβαλε εμπρόθεσμα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας 

Θράκης το με αριθμό 18544/10.04.2019 αίτημα της. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εξέδωσε 

την  θετική  εισηγητική  έκθεση  της  προς  το  Υπ.  Εσωτερικών στις  10-05-2019 (έγγραφο 

21339/10.05.2019)  η  οποία  κοινοποιήθηκε  ηλεκτρονικά  στην  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  στις 

20.05.2019 αναγνωρίζοντας την υπαιτιότητά της ως προς την καθυστέρηση.

Το Υπ. Εσωτερικών με το 64542/17-09-2019 έγγραφο του ενημέρωσε τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

για  την  έκδοση  της  με  αριθμό  63928/13-9-2019 (ΑΔΑ:  7ΝΑΤ465ΧΘ7-72Ζ)  εγκριτικής 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση των ανωτέρω 

έξι  (6)  ατόμων  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  σε  υπηρεσίες 

ανταποδοτικού χαρακτήρα του φορέα μας. 

Η υπηρεσία  ως  όφειλε,  απέστειλε  στον ΑΣΕΠ την με  αρ.  πρωτ  5175/24-09-2019 

ανακοίνωσή για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ (ΣΟΧ 1/2019), για έλεγχο, προκειμένου να 

προχωρήσει στα τελικά στάδια της διαδικασίας για την πρόσληψη των ανωτέρω όπως αυτοί 

αναφέρονται στον Πίνακα 1.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι με την με αριθμό 325/2019 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε το νέο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.. Λόγω της αλλαγής των μελών του 

Δ.Σ. κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση της με αριθμό 82/2019 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου και ειδικότερα η έγκριση των διαλαμβανόμενων στην ΣΟΧ1/2019 της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 

η  οποία  επισυνάπτεται  στην  παρούσα,  για  την  πρόσληψη  προσωπικού  των  ανωτέρω 

ειδικοτήτων οκτάμηνης διάρκειας  προκειμένου η υπηρεσία να προχωρήσει το συντομότερο 

δυνατό στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Επικαιροποιεί  την  με  αριθμό  82/2019  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  και  εγκρίνει  τα  διαλαμβανόμενα  στην  με  αρ.  πρωτ  5175/24-09-2019 

ανακοίνωσή(ΣΟΧ 1/2019) για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ οκτάμηνης διάρκειας 

των ειδικοτήτων του Πίνακα 1.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 22 απόφαση 214/14-10-2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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