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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 2

ης
  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Θάσου. 
 

Αριθ. Απόφασης: 10/2021  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

             
ΠΕΡI:  Ορισμού μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση, καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων του και του ύψους της αμοιβής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 9 του Ν. 1069/80, 
όπως ισχύουν.            
                                                                                                                                                                                                                                                                    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μανίτσας Κωνσταντίνος 

 
Στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα 
Τετάρτη  και  ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ύστερα από 
την αριθ. 356/04-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε στο κάθε ένα από τα μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/1980. 
Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με 
τις υπ’  αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 33282/29-05-2020,  60249/22-09-2020 και 426/77233/13-11-
2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’  αρ. 429/13-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 250/τ.Α΄/13-03-2020) το 
άρθρο 1 του  Ν. 4682/03-04-2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/03-04-2020) που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφο 1 του άρθρου 10, καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ). 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (11) μελών, στην τηλεδιάσκεψη 
συμμετείχαν  (08) συνολικά τακτικά μέλη,  δηλαδή: 
 

                ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                                             ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ              
1. Μανίτσας Κωνσταντίνος                                         1. Ζαμπέκος Παναγιώτης 
2. Σαλταρής Αργύριος                                                2. Μαλλιαρός Σωτήριος     
3. Βουλτσίδης Παναγιώτης                                         3. Τσένης Γεώργιος 
4. Γκάγκος Αλέξανδρος                                                                                        
5. Καραβούζης Στυλιανός                                            
6. Κουτσουμανής Γεώργιος                                         
7. Λαμπρινίδης Λάμπρος 
8. Στάμος Βασίλειος 

   
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Εισάγεται προς συζήτηση το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης δηλ.: «Ορισμός μέλους του Δ.Σ. της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με πλήρη απασχόληση στην Επιχείρηση, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και του ύψους της 
αμοιβής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 9 του Ν. 1069/80, όπως ισχύουν».                              

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 9 του 
άρθρου 3 του ν. 1069/80, όπως ισχύουν με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχεται η δυνατότητα ένα από τα μέλη του να 
αμείβεται στην Επιχείρηση παρέχοντας πλήρη απασχόληση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το ύψος της 
αμοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο των τυπικών του προσόντων και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της 
αποζημίωση του Προέδρου της Επιχείρησης, χωρίς να καταλείπεται κανένα πεδίο εφαρμογής του ν. 2190/1994 (Ελ. 
Συν. Κλιμ. 7 Πράξη 243/2017).   
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και ένεκα της ανάγκης για την υποστήριξη του Τεχνικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 
προτείνεται ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Επιχείρησης κ. Σαλταρής Αργύριος να υποστηρίξει τις υπηρεσίες του 
Τμήματος αναλαμβάνοντας καθημερινά ενεργή δράση. 
 
 Η διάρκεια της απασχόλησής του ορίζεται μέχρι τη λήξη της θητείας του, εκτός αν άλλως ορισθεί με νεώτερη 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Οι αρμοδιότητές του ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι   
 

1. Η εποπτεία των τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης στο 
σύνολο του νησιού. 

2. Η εποπτεία των υδραυλικών της Επιχείρησης. 
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Επίσης, προτείνεται το ύψος της αμοιβής να οριστεί στο ποσό των 575,00 € μικτά μηνιαίως για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες του, συν εργοδοτικές εισφορές, ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το ύψος της αποζημίωσης του Προέδρου 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  
 
Η απόφαση του Δ.Σ. θα υπέχει θέση πρότασης έκδοσης της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις 
διατάξεις που αναφέρονται σ’  αυτή, όπως ισχύουν, την υπ’  αριθμ. 00099/05-02-2021 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ2Ε2ΟΕΥΣ-ΕΧΩ), μετά από ψηφοφορία  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1. Προτείνει  την πλήρη απασχόληση στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.  της Επιχείρησης                 
κ. Σαλταρή Αργυρίου  

2. Καθορίζει τις εξής αρμοδιότητες αυτού ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 Εποπτεία των  τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν στον τομές ύδρευσης και αποχέτευσης στο 
σύνολο του νησιού και 

 Εποπτεία των υδραυλικών της Επιχείρησης 
3. Ορίζει το ύψος της αμοιβής στο ποσό των 575,00 € μικτά μηνιαίως για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του συν 

εργοδοτικές εισφορές. 
4. Ορίζει τη διάρκεια της απασχόλησής του μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ., εκτός αν άλλως ορισθεί με 

νεώτερη απόφαση αυτού. 
5. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη απασχόληση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60-20 και τον Κ.Α. 60-23 του Προϋπολογισμού εξόδων της 
Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021. 

6. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα μεριμνήσει για την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων και στους Προϋπολογισμούς των 
επόμενων ετών. 

7. Η απόφαση αυτή να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για την έκδοση της 
σχετικής απόφασης του κ. Συντονιστή. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2021    
 
                                                                
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                           Σαλταρής Αργύριος 
          Μανίτσας Κωνσταντίνος                                       Βουλτσίδης Παναγιώτης 
                                                                                           Γκάγκος Αλέξανδρος 
                                                                                           Καραβούζης Στυλιανός 
                                                                                           Κουτσουμανής Γεώργιος 
                                                                                           Λαμπρινίδης Λάμπρος 
                                                                                           Στάμος Βασίλειος 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
        Ακριβές  Απόσπασμα                                           
          Θάσος   11-02-2021                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                  
           
 
         Μανίτσας Κωνσταντίνος                                                                                       
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