
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. 54/2020 Θέμα: Εξέταση  του  με  αριθμό  993/09-03-2020  εγγράφου 

υπαλλήλου.

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

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 

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  η  Αναπλ.  Γενική  Διευθύντρια  κ.  Κωστίκα  Μαρία  και  η  κ. 
Ζωντανού Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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  την  με  αριθμό  20/2020  απόφαση του  Δ.Σ.  ορίστηκε  υπεύθυνος  για  τη  χρήση  του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου στη διενέργεια ηλεκτρονικά των δημοπρασιών της Δ.Ε.Υ.Α., ο 

υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ., της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.,  κ. Κ. Π..

 Η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια ενημέρωσε έκαστο μέλος ότι ο υπάλληλος κ. Κ.Π. με την με 

αριθμό 993/09-03-2020 επιστολή του αιτείται την άρση της με αριθμό 20/2020 απόφασης για τους 
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λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν, τους οποίους λόγους έχουν λάβει γνώση τα μέλη 

του Δ.Σ. με την κοινοποιηθείσα σε αυτούς επιστολή. 

Στη συνέχεια η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια εισηγήθηκε την μη άρση της με αριθμό 20/2020 

απόφασης και την εκτέλεση του ανατεθειμένου υπηρεσιακού καθήκοντος από τον υπάλληλο κ. 

Κ.Π. καθώς δεν υφίσταται λόγος για το αντίθετο σύμφωνα και με την έγγραφη εισήγηση της επί 

του θέματος, την οποία έλαβαν γνώση όλα τα μέλη. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την μη ανάκληση της με αριθμό 20/2020 

απόφασης  του  Δ.Σ.  και  την  άσκηση  του  ανατεθειμένου  υπηρεσιακού  καθήκοντος  από  τον 

υπάλληλο κ. Κ.Π. σύμφωνα με την  ανωτέρω απόφαση και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά.

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

αριθμό  993/09-03-2020  επιστολή  του  υπαλλήλου  κ.  Κ.Π..  την  εισήγηση  της  Αναπλ.  Γενικής 

Διευθύντριας, την πρόταση του Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία
 

1. Απορρίπτει  το αίτημα του υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ.  κ. Κ.Π.,  όπως αναλυτικά εκτίθεται 

στην  με  αριθμό  993/09-03-2020  επιστολή  του,  περί  άρσης  της  με  αριθμό  20/2020 

απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην ανάθεση υπηρεσιακού καθήκοντος.

2. Αποδέχεται  την  πρόταση  του  Προέδρου  για  την  άσκηση  του  ανατεθειμένου 

υπηρεσιακού καθήκοντος σύμφωνα με την με αριθμό 20/2020 απόφαση.

Μειοψήφησαν τα τακτικά μέλη: κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης ο οποίος ζήτησε την συζήτηση του 

θέματος σε επόμενη συνεδρίαση με την φυσική παρουσία του υπαλλήλου και της Αναπλ. 

Γενικής Διευθύντριας, κ. Δημητρίου Δημήτριος ο οποίος ψήφισε λευκό εκφράζοντας την 

άποψη ότι το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί δια ζώσης, κ. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη 

η οποία ψήφισε λευκό.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 7 απόφαση 54/17-03-2020
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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