
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  7/17-03-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 52/2020 Θέμα: Επιλογή Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας 

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  17 
Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00π.μ. συνεδρίασαν δια περιφοράς τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 1082/13-03-2020 αρχική έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
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» 
και την υπ αριθμ. 1112/16-03-2020 επαναληπτική έγγραφη πρόσκληση προκειμένου να οριστεί ο 
νέος  τρόπος  συνεδρίασης  του Δ.Σ.(δια  περιφοράς),  στα  πλαίσια  λήψης  μέτρων αποφυγής  και 
διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19, όπου και ορίστηκε ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση δεν 
δύναται να πραγματοποιηθεί  δια ζώσης ( άρθρ.10 της ΠΝΠ 55/11-03-2020  και το με αριθμό 
18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτ.).

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον 2/3 των μελών, γιατί σε σύνολο 

έντεκα (11) μελών συμμετείχαν δέκα (10), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Σαραφιανός Χρήστος
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3. Παπαδάκη Αθηνά
4. Γαντάς Σπυρίδων
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Χατζηδημητρίου Φανή
7. Καρκαλή Μαρία
8. Δημητρίου Δημήτριος

9.
Καπουσούζη Καραγιάννη 

Μαριάνθη
10. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η κ. Ζωντανού Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση 
των πρακτικών του συμβουλίου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Σύμφωνα τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει το άρθρο 4 αναφέρει :« Ο 

Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές των Υπηρεσιών (Τεχνικών και Διοικητικών & Οικονομικών)  

προσλαμβάνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. …. Οι Διευθυντές, με επιλογή, μετά  

από δημόσια διακήρυξη όπου αναφέρονται τα τυπικά και ειδικά προσόντα των θέσεων (περ. ια,  

παρ. 2, αρ. 14, ν. 2190/1994), ή επιλέγονται από το υφιστάμενο τακτικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.  

Θέρμης  εφόσον  πληρούν  τις  αντίστοιχες  προϋποθέσεις.  Αν  δεν  μπορεί  να  πληρωθεί  από  το  

υφιστάμενο τακτικό προσωπικό δύναται να επιλέγονται από προσωπικό το οποίο έχει μετακινηθεί ή  

αποσπαστεί στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης από άλλο φορέα και πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Ομοίως  

σύμφωνα  με  το  άρθρο  10  του  Ο.Ε.Υ..  «Για  τη  θέση  του  Διευθυντή  Τεχνικών  Υπηρεσιών  

προσλαμβάνεται ή επιλέγεται από το Δ.Σ. εργαζόμενος με ειδικότητα Π.Ε. ή Τ.Ε. Μηχανολόγου  

Μηχανικού  ή  Π.Ε.  Πολιτικού  Μηχανικού  ή  Π.Ε.  Χημικού  Μηχανικού  με  ανάλογη  εμπειρία  στη  

διαχείριση (μελέτη και επίβλεψη)  τεχνικών υπηρεσιών και έργων»
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Με την με αριθμό 2656/05-06-2019 επιστολή της, η Δ/ντρια της Τ.Υ., κ. Πασιά Θεοδώρα, 

δήλωσε αμετάκλητα την παραίτηση της από τη θέση ευθύνης του Τεχνικού Διευθυντή για λόγους 

που  αναφερόταν  στο  σχετικό  έγγραφο.  Η  εν  λόγω παραίτηση  έγινε  δεκτή  με  την  με  αριθμό 

138/2019 απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμό 150/2019 απόφαση του 

Δ.Σ.

Η Αναπλ.  Γενική Διευθύντρια στη συνέχεια, ενημέρωσε έκαστο μέλος ότι προκειμένου να 

πληρωθεί η θέση ευθύνης και όπως αναφέρετε και στην εισήγηση της προκειμένου να διαπιστωθεί 

ποιοι υπάλληλοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για τη θέση και ταυτόχρονα πληρούν τις 

αντίστοιχες  προϋποθέσεις  αποστάλθηκε  η  με  αριθμό  994/09-02-2020  επιστολή  εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  στους υπαλλήλους  που απασχολούνται  στην Τεχνική Υπηρεσία  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  οι 

οποίοι έχουν την ειδικότητα Μηχανικού και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (λόγω της ειδικότητας 

τους)  προκειμένου  αυτοί  να  καταθέσουν  στην  γραμματέα  του  Δ.Σ.  εκδήλωση  ενδιαφέροντος 

επισυνάπτοντας  ένα  σύντομο  βιογραφικό  και  σχετικό  φάκελο  ή  επιπλέον  στοιχεία  προς 

επικαιροποίηση του υφισταμένου φακέλου, στην περίπτωση που υπάρχουν διαφοροποιήσεις, μέχρι 

την Πέμπτη 12-03-2020. 

Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη ότι στην γραμματέα του Δ.Σ. υποβλήθηκε, για τη θέση του 

Διευθυντή  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  της  Δ.Ε.Υ.Α.,  η  με  αριθμό  1046/12-03-2020  αίτηση 

ενδιαφέροντος της υπαλλήλου κ. Πασχαλίδου Παρθένα, ειδικότητας Π.Ε.  Πολιτικών Μηχανικών, 

συνοδευόμενη  από σχετικό φάκελο στοιχείων απόδειξης εκπαίδευσης, ειδικότητας, εμπειρίας κ.α.. 

Σημείωσε  δε,  ότι  ήταν ο  μόνος φάκελος  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  τη  συγκεκριμένη  θέση 

ευθύνης ενώ δεν υποβλήθηκε καμία άλλη αίτηση ενδιαφέροντος από το υφιστάμενο προσωπικό της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ..  Επιπλέον  ενημέρωσε  τα  μέλη  ότι  η  κ.  Πασχαλίδου  Παρθένα,  κλάδου  Πολιτικών 

Μηχανικών και κατηγορίας Π.Ε., μετακινήθηκε από το Δήμο Θέρμης με την με αριθμό 37858/7-9-

2019 Απόφαση  Δημάρχου του Δήμου Θέρμης και την αντίστοιχη 125/2019 απόφαση του Αναπλ. 

Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  συνεπώς θα πρέπει  να εφαρμοστεί  η παρ.  4 του Ο.Ε.Υ.  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όπως έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει «Αν δεν μπορεί  να πληρωθεί  από το υφιστάμενο 

τακτικό προσωπικό δύναται να επιλέγονται από προσωπικό το οποίο έχει μετακινηθεί ή αποσπαστεί  

στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης από άλλο φορέα και πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις».

Συμπλήρωσε  δε,  ότι  από  τον  υποβληθέν  φάκελο  και  τα  μέχρι  τώρα  στοιχεία  της  κ. 

Πασχαλίδου  Παρθένα  που  διατηρεί  η  επιχείρηση  στα  αρχεία  της,  προκύπτει  ότι  η  εν  λόγω 

υπάλληλος πληροί τις προϋποθέσεις του σχετικού άρθρου 10 του Ο.Ε.Υ. για να αναλάβει τη θέση 

ευθύνης της Διευθύντριας  της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. διότι  διαθέτει  τίτλο σπουδών 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού. 

 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις κάλεσε έκαστο 

μέλος να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Αναπλ. Γεν. Διευθύντριας, 

τις διατάξεις του  Ν. 1069/80 και τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Επιλέγεται και τοποθετείται στη θέση ευθύνης της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας της 

Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  η  υπάλληλος  κ.  Πασχαλίδου  Παρθένα,  ειδικότητας  Π.Ε.  Πολιτικών 

Μηχανικών.

2. Η παρούσα ισχύει από τη λήψη της.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 52/17-03-2020

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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