
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. 217/2021 Θέμα::  «Λήψη  σχετικής  απόφασης  επί  αιτήματος 
υπαλλήλου,  ανάκλησης  καθηκόντων  επίβλεψης  και 
αποδοχή  σχετικής γνωμοδότησης».

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 4ο 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 η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια έθεσε υπόψη των μελών τo με αριθμό  3847/13-08-

2021 αίτημα υπάλληλου περί ανάκλησης του ορισμού του ως επιβλέπων της μελέτης με τίτλο: 

«Σύνταξη  Γενικού  Σχεδίου  Ύδρευσης  (masterplan)  και  υλοποίηση  Σχεδίου  Ασφάλειας  Νερού 

Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης» Υποέργο 1: “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (masterplan)”» και ενημέρωσε 

τα μέλη ότι:

Με  27045/4-6-2021 έγγραφο του Δήμου Θέρμης προς την ΔΕΥΑ Θέρμης ζητήθηκε η διάθεση 

υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανολόγων μηχ. για την επίβλεψη της μελέτης: «Σύνταξη Γενικού 
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Σχεδίου  Ύδρευσης  (masterplan)  και  υλοποίηση  Σχεδίου  Ασφάλειας  Νερού  Δ.Ε.Υ.Α  Θέρμης» 

Υποέργο 1: “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (masterplan)” χρηματοδότηση: Ε.Π Κεντρικής 

Μακεδονίας  (κωδ.6)  MIS  5029681  ,  Κωδικός  Ο.Π.Σ  5029681.  δυνάμει  της  από  24-5-2021/ 

25254  (21SYMV008676971  2021-05-28)  υπογραφείσας  σύμβασης  μεταξύ  Δ.Ε.Υ.Α  Θέρμης, 

δήμου Θέρμης και του αναδόχου..

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, η Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ 

Θέρμης εξέδωσε το υπ’ α.π. 2618/07-06-21 έγγραφο με το οποίο διαπιστώθηκε η δυνατότητα 

διάθεσης  για  την  επίβλεψη  του  εν  θέματι  υποέργου  1,  του  κ.  Κωνσταντινίδη  Πέτρου  ΤΕ 

Μηχανολόγου Μηχανικού.

Με την υπ’ αρ. πρ. οικ.33554/22-7-2021 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης Τ.Υ. του Δήμου Θέρμης 

τροποποιήθηκε η προηγούμενη αρ. οικ. 27655/2021 απόφαση και ορίστηκαν επιβλέποντες της 

μελέτης: «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (masterplan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας 

Νερού  Δ.Ε.Υ.Α  Θέρμης»  Υποέργο  1:  “Σύνταξη  Γενικού  Σχεδίου  Ύδρευσης  (masterplan)  ο 

υπάλληλος  της  Δ/σης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Θέρμης,  Μ.  Λ.  (Π.Ε.  Τοπογράφος 

Μηχανικός) με τα οριζόμενα στην απόφαση καθήκοντα επίβλεψης, και αφετέρου ο υπάλληλος της 

Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.) της ΔΕΥΑ Θέρμης, Κ. Π. για την επίβλεψη Η/Υ Μελέτης (κατ. 09) ΤΕ 

Μηχανολόγος Μηχανικός. 

Ο υπάλληλος, της Τ. Υ. της ΔΕΥΑ Θέρμης, κ. Κ. Π. εξέφρασε, με το με αριθμό 3647/03-08-2021 

έγγραφο  του,  τις  αντιρρήσεις  του  αναφορικά  με  τον  ορισμό  του.  Επί  του  εγγράφου  αυτού 

απάντησε η Διευθύντρια της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Θέρμης, με το υπ’ α.π. 3742/2021 έγγραφο της όπου 

αφού εκτίθενται  αναλυτικά οι  λόγοι που λαμβάνονται  υπόψη καταλήγει  ότι  στο ότι  η με αρ. 

πρωτ.  οικ.33554/22-072021 Απόφαση περί  ορισμού επιβλέποντος είναι  σύννομη και  προς το 

συμφέρον της επιχείρησης και των καταναλωτών, συνεπώς ισχύει κανονικά και δεν συντρέχει 

λόγος ανάκλησης.

Τέλος και κατόπιν των ανωτέρω ο υπάλληλος υπέβαλε το υπό συζήτηση με αριθμό  3847/13-08-

2021 αίτημα ανάκλησης του ορισμού του ως επιβλέπων της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Γενικού 

Σχεδίου  Ύδρευσης  (masterplan)  και  υλοποίηση  Σχεδίου  Ασφάλειας  Νερού  Δ.Ε.Υ.Α  Θέρμης» 

Υποέργο 1: “Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (masterplan)”». Η Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης προκειμένου 

να διαπιστωθεί η ορθότητα του εν λόγω ορισμού επιβλέποντος απευθύνθηκε μέσω της Ένωσης 

Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) στο νομικό σύμβουλο της ώστε να 

γνωμοδοτήσει σχετικά.

Ακολούθως τέθηκε υπόψη των μελών η από 19-08-2021 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου 

της ΕΔΕΥΑ η οποία μετά την έκθεση του σκεπτικού καταλήγει:  Από τα ανωτέρω στοιχεία του 

φακέλου, κατά τη γνώμη μας, προκύπτει ότι η Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της  

ΔΕΥΑ Θέρμης στάθμισε και έλαβε υπόψιν όλα τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ.  

183  ν.  4412/2016  περί  ορισμού  επιβλέποντος  τεχνικού  υπαλλήλου.  Ειδικότερα,  ο  εν  λόγω  

υπάλληλος κατηγορίας Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, α) έχει την απαιτούμενη αποδεδειγμένη  

εμπειρία για την επίβλεψη της εν λόγω μελέτης, β) είναι  ο μόνος διαθέσιμος υπάλληλος της  

Υπηρεσίας για να του ανατεθούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα δεδομένου ότι η έτερη υπάλληλος  

του  Τμήματος  έχει  αναλάβει  την  επίβλεψη  πλειόνων  έργων,  μη  δυνάμενης  λόγω  φόρτου  

ΑΔΑ: 9Κ2ΦΟΛΖΛ-0ΚΟ



εργασίας  να  αναλάβει  και  τα  συγκεκριμένα  καθήκοντα,  γ)  έχει  σχετική  αρμοδιότητα  όπως  

προκύπτει από τον ΟΕΥ της ΔΕΥΑ Θέρμης και την αρ. 58/2021 απόφαση του Γενικού Διευθυντή  

με την οποία τοποθετήθηκε στο Τμήμα  Μελετών, Τοπογραφήσεων και Επίβλεψης Μελετών και  

Έργων της Δ/σης Τ.Υ. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η Προϊσταμένη της Δ/σης ΤΥ της ΔΕΥΑ 

Θέρμης έλαβε υπόψιν την τεχνική δυνατότητα του υπαλλήλου τη σύμβαση, τη στελέχωση της  

Υπηρεσίας,  τις  ανάγκες  της  και  τις  εν γένει  δυσχέρειες  της  επίβλεψης  για  την ανάθεση  των  

καθηκόντων. Περαιτέρω, πρέπει να θεωρηθεί νόμιμη η ανάθεση καθηκόντων επιβλέποντος κατ’  

άρθρ. 183 ν. 4412/2016 σε υπάλληλο κατηγορίας Τ.Ε. δεδομένου ότι ήδη από το νομοθετικό  

καθεστώς του ν. 2916/2001 τα ΤΕΙ θεωρούνται Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και επομένως  

υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ μπορούν να αναλαμβάνουν καθήκοντα που απαιτούν εκ του νόμου  

τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Επομένως κατά τη γνώμη μας είναι νόμιμη η ανάθεση των καθηκόντων επίβλεψης της ανωτέρω  

μελέτης στον υπάλληλο, Κ.Π».

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά

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

τις διατάξεις του  Ν. 1069/80  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Αποδέχεται  την  από  19-08-2021  γνωμοδότηση  του  Νομικού  Συμβούλου  της  ΕΔΕΥΑ 

αναφορικά με την νομιμότητα ορισμού του υπάλληλου κ. Κ.Π. ειδικότητας Τ.Ε. Μηχανολόγων 

Μηχανικών  ως  επιβλέπων  της  μελέτης  με  τίτλο:  «Σύνταξη  Γενικού  Σχεδίου  Ύδρευσης 

(masterplan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης» Υποέργο 1: “Σύνταξη 

Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (masterplan)”»

2. Απορρίπτει το με αριθμό 3847/13-08-2021 αίτημα του υπάλληλου Κ.Π. περί ανάκλησης 

του ορισμού του ως επιβλέπων της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης 

(masterplan)  και  υλοποίηση  Σχεδίου  Ασφάλειας  Νερού  Δ.Ε.Υ.Α  Θέρμης»  Υποέργο  1: 

“Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (masterplan)”»

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20, απόφαση 217/07-09-2021

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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