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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  25/15-11-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 241/2019 Θέμα: Ορισμός  επιτροπής  για  την  επιλογή  προσωπικού 

ορισμένου  χρόνου  και  κατάρτιση  των  πινάκων 
προτεραιότητας.

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 15 

Νοεμβρίου  2019  ημέρα  Παρασκευή  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.  6521/11-11-2019 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. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Νταλακούδης Δημήτριος (Αναπληρωματικό 
Μέλος, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου 

θέματος)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καρκαλή Μαρία(προσήλθε κατά τη συζήτηση 
του 6ου θέματος)

3. Ιωσηφίδης Ιωάννης 3. Σαραφιανός Χρήστος
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη(Μαριάννα)
5. Γαντάς Σπυρίδων
6. Χατζηδημητρίου Φανή
7. Παπαδάκη Αθηνά

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, σύμφωνα 

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 είπε στα μέλη ότι με την με αριθμό 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. Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ολοκλήρωσε την διαδικασία που απαιτούνταν 

από την νομοθεσία και μετά τον έλεγχο του ΑΣΕΠ προχώρησε στην δημοσίευση της 5998/22-10-

2019 προκήρυξης. 

Προκειμένου στην ορθή κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας για την μοριοδότηση των 

υποψηφίων και προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η πιθανότητα λάθους κρίνεται αναγκαία 

η σύσταση τριμελούς επιτροπής η οποία θα έχει την ευθύνη της ορθής κατάρτισης των πινάκων 

προτεραιότητας. Προτείνονται οι υπάλληλοι : 
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1. Καραμβαλάση Γεωργία Προϊσταμένη Διοικητικού Τμήματος

2. Ζωντανού Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Καταναλωτών και Βεβαιώσεως Λογαριασμών

3. Μανουσαρίδου Ελένη Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος

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 και τις διατάξεις του  άρθρ.5 του Ν. 1069/80  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει τη σύσταση τριμελούς επιτροπής η οποία θα έχει την ευθύνη της ορθής κατάρτισης 

των πινάκων προτεραιότητας αναφορικά με την  5998/22-10-2019 προκήρυξη (ΣΟΧ1/2019 της 

Δ.Ε.Υ.Α.) ως εξής:

1.  Καραμβαλάση Γεωργία Προϊσταμένη Διοικητικού Τμήματος

2. Ζωντανού Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Καταναλωτών και Βεβαιώσεως Λογαριασμών

3. Μανουσαρίδου Ελένη Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 25 απόφαση 241/29-10-2019

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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