
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  14/18-05-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 92/2020 Θέμα: Πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης στη Δ.Κ. Αγ. Αντωνίου.

Στη Θέρμη,  σήμερα  18  Μαϊου  2020 ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13:30  μ.μ.  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  10  της  από  11-3-2020  Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από 

την υπ’ αριθμ. 1819/14-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) 

περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Κουσούλης Γεώργιος (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 4ου θέματος)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Χατζηδημητρίου Φανή

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4. Γαντάς Σπυρίδων 4. Σαραφιανός Χρήστος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης
7. Καρκαλή Μαρία

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 1556/29-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΨ93ΟΛΖΛ-ΘΒΕ) ανακοίνωση του Προέδρου 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. κλήθηκαν να υποβάλλουν αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται για τη θέση του υδρονομέα 

άρδευσης στην Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που όρισε αρχικά το Διοικητικό 

Συμβούλιο με την 23/14-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ7ΟΟΛΖΛ-Τ65) απόφασή του, μετά από επανάληψη της 

διαδικασίας  λόγω υπαναχώρησης  του  προηγούμενου  επιλεγέντα  για  τη  θέση  (σχετ.:  53/2020 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου-ΨΩ83ΟΛΖΛ-53Δ).  

Η Αναπλ.  Γενική Διευθύντρια  ενημέρωσε έκαστο μέλος ότι  η πρόσκληση του Προέδρου 

δημοσιοποιήθηκε  με  τοιχοκόλλησή  της  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  και  του 

Δημοτικού Καταστήματος Θέρμης, και στο Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Αντωνίου, στον 

Δικτυακό  τόπο  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.:  http://www.deya-thermis.gr και   στον ειδικό  διαδικτυακό  τόπο: 

https://diavgeia.gov.gr/f/deyathermis  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

http://www.deya-thermis.gr/
https://diavgeia.gov.gr/f/deyathermis
ΑΔΑ: ΨΦΓΞΟΛΖΛ-ΥΥ6



Σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Τμήματος για τη θέση του υδρονομέα άρδευσης 

στην  Τ.Κ.  Αγ.  Αντωνίου  κατατέθηκε  μία  (1)  αίτηση,  με  αριθμό  1567/30-04-2020  Ζιγκιρίδης 

Χαράλαμπος, η οποία τηρεί και τις προϋποθέσεις που ορίστηκαν στην πρόσκληση του Προέδρου.

Με  την  παράγραφο  5  του  άρθρου  58  του  νόμου  3966/2011,  στις  εξαιρέσεις  του  ν. 

3812/2009  προστίθενται και οι υδρονομείς άρδευσης οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους δήμους 

με  τη  διαδικασία  που  προβλέπουν  οι  διατάξεις  του  ΒΔ «Περί  αστυνομίας  επί  των αρδευτικών 

υδάτων», με τις οποίες προσδιορίζονται ζητήματα όπως, η διαδικασία πρόσληψης, ο αριθμός των 

υδρονομέων,  τα  καθήκοντά  τους,  το  διάστημα  της  αρδευτικής  περιόδου  κατά  την  οποία 

προσλαμβάνονται, καθώς και οι πόροι από τους οποίους καταβάλλεται η αμοιβή τους. Η επέκταση 

της εξαίρεσης και στην κατηγορία αυτή δικαιολογείται από τα ιδιαίτερα καθήκοντα που ασκούν 

κατά την αρδευτική περίοδο, το ειδικό ωράριο εργασίας τους, καθ'  όλο το εικοσιτετράωρο, τις 

συνθήκες εργασίας τους κλπ.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  7  παρ.1  Β.Δ  28.3/15.4.1957,  για  την  εκλογή  αποφασίζει  το 

Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη των μελών τις υποβληθείσες αιτήσεις κάλεσε το Συμβούλιο 

να αποφασίσει σχετικά.

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

Προέδρου, τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Εκλέγει  για  τη  μία  (1)  θέση  του υδρονομέα  άρδευσης  στην Τ.Κ.  Αγ.  Αντωνίου τον  κ. 

Ζιγκιρίδη Χαράλαμπο με αριθμό αίτησης 1567/30-04-2020.

2. Ο ανωτέρω θα απασχοληθεί στην Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου του Δήμου Θέρμης για την αρδευτική 

περίοδο όπως αυτή έχει ορισθεί με την με αριθμό 23/14-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ7ΟΟΛΖΛ-Τ65) 

απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  με  ημερομηνία  έναρξης  της 

απασχόλησης την 20η -05-2020.

3. Ο  ανωτέρω  θα  αμείβεται  βάσει  του  ενιαίου  μισθολογίου  του  ν.  4354/2015   (ΦΕΚ 

176/16.12.2015  τεύχος  A').  Η  Σύμβαση  Εργασίας  θα  είναι  ορισμένου  χρόνου,  μερικής 

απασχόλησης με ωρομίσθια αμοιβή.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 14 απόφαση 92/18-05-2020
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΑΔΑ: ΨΦΓΞΟΛΖΛ-ΥΥ6
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