
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  20/07-09-2021 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 216/2021 Θέμα: «Επικαιροποίηση της με αριθμό 52/2020 Α.Δ.Σ.».

Στη Θέρμη, σήμερα 07 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  των από  11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποιήσεως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 4169/07-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 

αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο χωριστά βάσει  των διατάξεων  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, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Κουσούλης Γεώργιος

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Γαντάς Σπυρίδων 3.
4. Παπαδάκη Αθηνά 4.
5. Καρκαλή Μαρία
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Ιωσηφίδης Ιωάννης
8. Λιόλιος Αντώνιος
9. Χατζηδημητρίου Φανή  

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.

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

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 3ο 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…». 

Ομοίως, είπε ότι έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

ισχύει  σήμερα.,  β)  τον  Ο.Ε.Υ.  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης (ΦΕΚ 2575/  7-11-2011,  Τεύχος Β΄),  τις 

διατάξεις του  N. 4354/15 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχος Α’), γ) τις διατάξεις του άρθρου 15 του 

ν.4257/2014 ( Φ.Ε.Κ. 93/Τ.Α.’/ 14-4-2014),δ) τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 

έτους 2021 ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 298/2018 Απόφαση του Δ.Σ και επικυρώθηκε με 

την υπ’ αριθ. 80584+80581 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης, ε) την με αριθμό 182/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., με την 

οποία αποφασίστηκε  η μετακίνηση  ενός(1) υπαλλήλου με  την ειδικότητα του Π.Ε.  Πολιτικών 
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Μηχανικών, για δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δύο(2) έτη, στ) την με αριθμό 

37858/7-9-2019  Απόφαση  Δημάρχου  του  Δήμου  Θέρμης,  με  την  οποία  αποφασίστηκε  η 

μετακίνηση από τον Δήμο Θέρμης στην ΔΕΥΑΘ της υπαλλήλου Πασχαλίδου Παρθένα, κλάδου ΠΕ 

Πολιτικών Μηχανικών ,με βαθμό Α’, για το χρονικό διάστημα από 18-9-2019 έως 17-9-2021, ζ) 

την με αριθμό 52/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που αφορά στην 

επιλογή και  τοποθέτηση της υπαλλήλου κ.  Πασχαλίδου Παρθένα,  ειδικότητας Π.Ε.  Πολιτικών 

Μηχανικών στη θέση ευθύνης της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α., η) την με 

αριθμό 203/2021  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σχετικά με την παράταση 

απασχόλησης της μετακινηθείσας υπαλλήλου από το Δήμο Θέρμης ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών 

Μηχανικών, κ.  Πασχαλίδου Παρθένα του Βελισσαρίου,  για δύο(2) επιπλέον έτη ήτοι από την 

18/09/2021  έως  17/09/2023,  θ)  την  με  αριθμό  2776/24-08-2021  Απόφαση  Δημάρχου  του 

Δήμου  Θέρμης,  με  την οποία  εγκρίθηκε  η  παράταση  μετακίνησης  από  το  Δήμο  Θέρμης  στη 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θέρμης (ΔΕΥΑΘ),  της υπαλλήλου  Πασχαλίδου 

Παρθένας, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α, για το χρονικό διάστημα από  18-9-

2021 έως 17-9-2023 και την σχετική με αριθμό 187129/27-08-2021 Απόφαση του Συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρίνει την ανωτέρω απόφαση 

του Δημάρχου Δήμου Θέρμης, ι) το γεγονός ότι οι αυξημένες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. συνεχίζουν 

να υφίστανται  αφενός τόσο λόγω της ένταξης έργων σε επιχορηγούμενα προγράμματα όσο και 

της  επίβλεψης  που αυτά απαιτούν κατά την εκτέλεση τους,  αφετέρου λόγω των αυξημένων 

τεχνικών εργασιών που εκτελούνται καθημερινά και που χρήζουν διευθέτησης, κ) το γεγονός ότι 

δεν  πρέπει  να  διαταραχθεί  η  ομαλή  λειτουργία  της  επιχείρησης  και  ειδικά  σε  περίοδο  που 

εκτελούνται μεγάλα Τεχνικά Έργα ( εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο επέκτασης Θέρμης- στάδιο 

συμβασιοποίησης  έργου  αποχέτευσης  επέκτασης  Θέρμης  προϋπολογισμού  περίπου 

1.600.000,00€  και  ακολουθεί  η  δημοπράτηση  της  μελέτης  όμβριων  της  επέκτασης  Θέρμης 

προϋπολογισμού  763.843,50€)  και  είναι  αναγκαίο  να  υπάρχει  συνέχιση  των  εργασιών  στη 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,  λ)  το γεγονός ότι  η κ. Πασχαλίδου Π.  εκτέλεσε με σύνεση, 

ευθυκρισία, συνέπεια και επιτυχία τα καθήκοντα που απορρέουν από τη θέση ευθύνης έως την 

παρούσα, πρότεινε, λόγω των ανωτέρω, τη λήψη σχετικής απόφασης παράτασης της θητείας της 

κ. Πασχαλίδου Παρθένας στη θέση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι τη λήξη του χρόνου 

μετακίνησης της.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, είπε ότι συμφωνεί με την εισήγηση της Αν. Γενικής 

Διευθύντριας της Δ.Ε.Υ.Α. και επισήμανε και ο ίδιος τη σημαντικότητα παράτασης της θητείας της 

της κ. Πασχαλίδου Παρθένας στη θέση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και 

πρότεινε  στα  μέλη  την  επικαιροποίηση  της  με  αριθμό  52/2020  απόφασης  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. και την παράταση ισχύος της μέχρι τη λήξη του χρόνου απασχόλησης 

της εν λόγω υπαλλήλου στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του, τα ανωτέρω, τις 

ισχύουσες διατάξεις και την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης .
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Επικαιροποιεί  την  με  αριθμό  52/2020  απόφαση  του  και  παρατείνει  την  ισχύ  αυτής. 

Ειδικότερα  παρατείνεται  η  θητεία  της  κ.  Πασχαλίδου  Παρθένα,  κλάδου  ΠΕ  Πολιτικών 

Μηχανικών,  στη  θέση  ευθύνης  του  Διευθυντή  Τεχνικών  Υπηρεσιών  μέχρι  τη  λήξη  της 

απασχόλησης της στη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20, απόφαση 216/07-09-2021

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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