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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθμ. 10/23-04-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 99/2021

Θέμα:
«Ανάθεση
καθηκόντων
βοηθού
χειριστή
μηχανημάτων έργου σε υπάλληλο ΙΔΑΧ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.»

Στη Θέρμη, σήμερα 23 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 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), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ.
1732/19-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο
χωριστά 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, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά
(7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,
1.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)

1.

Παπαδάκη Αθηνά

ΑΠΟΝΤΕΣ

2.

Καρκατζίνος Νικόλαος

2.

Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3.
Δημήτριου Δημήτριος
3. Ιωσηφίδης Ιωάννης
4.
Χατζηδημητρίου Φανή
Λιόλιος Αντώνιος
5.
Καρκαλή Μαρία
6.
Γαντάς Σπυρίδων
7.
Κουσούλης Γεώργιος
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Καραμβαλάση
Γεωργία αναπληρωτής γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός της ημερήσιας
διάταξης τα οποία αφορούν α) την Ανάθεση καθηκόντων βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου σε υπάλληλο ΙΔΑΧ
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη καθώς κρίνεται αναγκαίος ο χειρισμός
συγκεκριμένου μηχανήματος από υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. προκειμένου στην εκτέλεση εργασιών και την κάλυψη
αναγκών της υπηρεσίας, β) την έγκριση της υπ. αρ. 38/21 μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών
δημοπράτησης, με τίτλο : “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ ”. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία προκειμένου να δοθεί στην επιχείρηση η δυνατότητα,
στην συνέχεια, υποβολής πρότασης επιχορήγησης γ) Έγκριση για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο των
οικοπέδων 03Α του Ο.Τ. Γ553, 03Β του Ο.Τ. Γ553, 01 του Ο.Τ. Γ531, 02 του Ο.Τ. Γ557, 02Α του Ο.Τ. Γ531 και 01
ΚΑΘΕΤΗ 1 του Ο.Τ. Γ558 της επέκτασης του οικισμού Θέρμης». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη
προκειμένου οι αιτούντες να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες και κατ επέκταση τις εργασίες για τη σύνδεση το
συντομότερο
δυνατό
των
οικοπέδων
στο
αποχετευτικό
δίκτυο
στην
επέκταση
Θέρμης.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1 ο θέμα, εκτός της ημερήσιας διάταξης, είπε στα
μέλη ότι 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…».
Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών την από 20-04-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης του
Διοικητικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α. στην οποία αναφέρεται ότι ο υπάλληλος ΙΔΑΧ κ. Λ... Δ.......ς ο
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οποίος απασχολείται με την ειδικότητα του Οδηγού αιτείται την αναγγελία ως βοηθός χειριστή
μηχανημάτων έργου προκειμένου στην απόκτηση της σχετικής αδείας. Ο ανωτέρω υπάλληλος
δύναται να χειρίζεται γερανάκι που ανήκει στην 2 η κατηγορία ειδικότητας χειριστή μηχανημάτων
έργου. Ως εκ τούτου θα πρέπει το Δ.Σ. να προβεί στην λήψη σχετικής απόφασης για ανάθεση
καθηκόντων βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου κατηγορίας 1 ης έως και 8ης –όπως αυτές
ορίζονται στο Π.Δ. 113/2012 (Α’ 198) στον υπάλληλο ΙΔΑΧ κ. Λ.. Δ........
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές
εισηγήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει την ανάθεση καθηκόντων βοηθού χειριστή μηχανημάτων έργου κατηγορίας 1 ης έως
και 8ης –όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 113/2012 (Α’ 198) στον υπάλληλο ΙΔΑΧ κ. Λ.. Δ........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 9, απόφαση 99/23-04-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

