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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 12ης/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

  Στη Θήβα σήμερα, 14η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 (Σύσταση 
- Αντικείμενο) και άρθρου 4 (Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου. Απαρτία και λήψις αποφάσεων) του Ν.1069/1980 (Α’191), 
β) του άρθρου 67 (Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου) του Ν. 4830/2021 (Α’169), γ) της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 429/12-03-2020 (Β’850), όπως 
τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’1704), δ) της με αριθμό 643 Α.Π. 69472/24-09-
2021 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., σε 
συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 941/08-04-2022 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ. αφού αυτή επιδόθηκε σε κάθε 
μέλος του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 95, παρ. 3, του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ Α’114/08-06-2006) και του άρθ. 4, παρ. 2, του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α’191/23-08-1980) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
έντεκα μελών (11) μελών συμμετείχαν έξι (6) δηλαδή: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Πρόεδρος 1. ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τακτικό μέλος 
2. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιπρόεδρος 2. ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τακτικό μέλος 
3. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  Τακτικό μέλος 3. ΛΟΙΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Τακτικό μέλος 
4. ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  Τακτικό μέλος 4. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ  Τακτικό μέλος 
5. ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ Τακτικό μέλος 5. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Τακτικό μέλος 
6. ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αναπληρωματικό μέλος 6. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Τακτικό μέλος 

 
  Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής κ. Σωτήριος Ράπτης, η προϊσταμένη της δ/νσης 
διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών κ. Θεοδώρα Άννα Βούλγαρη και ο γραμματέας Δ.Σ. κ. Συμεών Δημόπουλος. 
  Ο κ. Κεφαλάς Ευστάθιος αναπλήρωσε τον κ. Πέτρου Δημήτριο. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
▪ Ο Πρόεδρος του ΔΣ προτείνει τη συζήτηση του παρόντος θέματος εκτός ημερησίας διάταξης ως επείγον καθώς αυτό 

εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στην με αριθ. πρωτ. 941/08-04-2022 έγγραφη πρόσκληση και δεδομένου ότι η 
σχετική απόφαση και το πρακτικό θα πρέπει να αναρτηθούν στη Διαύγεια εντός 30 ημερών από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. 

 
▪ Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής εισηγείται θετικά υπέρ της συζήτησης του ως άνω θέματος εκτός ημερησίας 

διάταξης για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 
 
▪ Το Δ.Σ. ομόφωνα συμφωνεί να συζητηθεί το παρόν θέμα ως 1ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης. 

 
Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και έχοντας υπόψη: 
 
1. Την ανάγκη για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οκτώ μηνών για κάλυψη των αναγκών της 

Επιχείρησης για συγκρότηση συνεργείων εργατοτεχνικού προσωπικού, με δεδομένη την υποστελέχωση της, με σκοπό 
την επισκευή των βλαβών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και για τις εργασίες συντήρησης των δικτύων 
και για την κατασκευή νέων αιτούμενων συνδέσεων με τα δίκτυα. 

 
2. Το Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α’191/23-08-1980) 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στις διατάξεις του οποίου ορίζονται πλην άλλων, τα εξής: Άρθρο 5, 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.». 
 

ΑΔΑ: 6ΜΣΚΟΡΤΘ-ΣΕΛ
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3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμό Προσωπικού-Εργασίας (Ο.Ε.Υ.Κ.Π.Ε.) της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας (ΦΕΚ Β’ 2109/13-10-2008), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθ. 
268/28-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΒΜΟΡΤΘ-ΒΔΩ) Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΘ η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθ. 594/13252 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ Β’722/09-03-2017) και 
ειδικότερα το άρθρο σύμφωνα με το οποίο: «Η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
σε εκτέλεση σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. Η απόφαση λαμβάνεται μετά ειδική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή προς 
το Δ.Σ. λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.». 

 
4. Τον ισχύοντα για τις προσλήψεις της ΔΕΥΑΘ Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού 

και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α’28/03-03-1994) και το λοιπό σχετικό θεσμικό πλαίσιο. 
 

5. Την με αριθ. 57/04-03-2021 (ΑΔΑ: 9ΛΦΚΟΡΤΘ-109) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήβας με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, στη ΔΕΥΑΘ, έτους 2021 – Υποβολή αιτημάτων ανταποδοτικού χαρακτήρα», σύμφωνα με την οποία το ΔΣ 
αποφάσισε τα κάτωθι: 
5.1. Εγκρίνει τον πίνακα προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 για την υποβολή 

αιτήματος πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως αυτός τέθηκε υπόψη του ΔΣ. 
5.2. Να υποβληθεί αίτημα για έγκριση της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, με σκοπό την κάλυψη εποχικών, 
παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, των οποίων το προσωπικό αμείβεται με κάλυψη της δαπάνης από 
ανταποδοτικά τέλη, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και αντίστοιχη χρονική περίοδο: 
5.2.1. Τριών (3) Τεχνιτών Υδραυλικών (ΔΕ) για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών. 
5.2.2. Έξι (6) Εργατών (ΥΕ) για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών. 

Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι η διακράτηση και στελέχωση του 
απαιτούμενου αριθμού συνεργείων. 

5.3. Η προβλεπόμενη δαπάνη των τακτικών αποδοχών για την πρόσληψη των εννέα (9) ατόμων ως άνω, ανέρχεται 
στο ποσό των 102.000,00 € και θα καλυφθεί από τους κωδικούς του προϋπολογισμού 60.00.00.03 (Τακτικές 
αποδοχές έκτακτων υπάλληλων) και 60.03.00.03 (Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπάλληλων), αναλύεται δε ως 
εξής: 
5.3.1. Τακτικές αποδοχές τριών (3) Τεχνιτών Υδραυλικών (ΔΕ) σύνολο 28.800,00 €. 
5.3.2. Εργοδοτικές εισφορές τριών (3) Τεχνιτών Υδραυλικών (ΔΕ) σύνολο 7.200,00 €. 
5.3.3. Τακτικές αποδοχές έξι (6) Εργατών (ΥΕ) σύνολο 52.800,00 €. 
5.3.4. Εργοδοτικές εισφορές έξι (6) Εργατών (ΥΕ) σύνολο 13.200,00 €. 

 
6. Το με αριθ. πρωτ. 51243/17-03-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα 

«Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης-Αποχέτευσης Θήβας (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 

 
7. Τη με αριθ. πρωτ. 32808/26-4-2021 (ΑΔΑ:6ΤΗΑ46ΜΤΛ6-ΙΣΦ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση 

πρόσληψης τριακοσίων εβδομήντα (370) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα». 

 
8. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 (3η τροποποίηση προϋπολογισμού, απόφαση ΔΣ 53/23-

03-2022 ΑΔΑ: 6ΖΞΧΟΡΤΘ-ΓΟ6) στον οποίο αναγράφεται πίστωση ως εξής:  
8.1. Ποσό 243.000,00 € στον κωδικό: 60.00.00.03 «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων». 
8.2. Ποσό 63.000,00 € στον κωδικό: 60.03.00.03 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων». 

 

9. Τη με αύξοντα αριθ. 1 και αριθ. πρωτ. 3/01-01-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ2ΖΙΟΡΤΘ-056) του 
διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με την οποία δεσμεύει και διαθέτει πιστώσεις συνολικού ποσού 2.113.660,00 €, τα 
οποία θα διατεθούν από τον προϋπολογισμό τους έτους 2022, για την πληρωμή αποδοχών του τακτικού και έκτακτου 
προσωπικού και δαπανών πάγιου χαρακτήρα, ανά κωδικό προϋπολογισμού για την αντίστοιχη περιγραφόμενη 
αιτιολογία, στις οποίες εμπεριέχεται και η επιμέρους διάθεση πίστωσης ποσού 109.000,00 € στους παραπάνω κωδικούς 
ως εξής: 
9.1. Ποσό 243.000,00 € σε βάρος του κωδικού λογιστικής 60.00.00.03 «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων». 
9.2. Ποσό 63.000,00 € σε βάρος του κωδικού λογιστικής 60.03.00.03 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων». 

 
 
10. Τη με αριθ. 96/13-05-2021 (ΑΔΑ: Ω2ΞΣΟΡΤΘ-0ΨΒ) απόφαση σύμφωνα με την οποία το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ: 

10.1. Εκκινεί τις διαδικασίες για την πραγματοποίηση των εγκεκριμένων προσλήψεων εννέα (9) ατόμων, με σύναψη 
συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με την αντίστοιχη σχετική έκδοση δύο 
Ανακοινώσεων σε δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ως εξής: 
10.1.1. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Εργατών Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ) και δύο (2) Τεχνιτών 

Υδραυλικών (ΔΕ), με άμεση έναρξη των διαδικασιών και στόχο την ολοκλήρωση της πρόσληψης εντός 
μηνός Αυγούστου 2021. 

10.1.2. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη δύο (2) Εργατών Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ) και ένας (1) Τεχνίτη 
Υδραυλικού (ΔΕ) με έναρξη των διαδικασιών μετά το επόμενο δίμηνο και στόχο την ολοκλήρωση της 
πρόσληψης εντός μηνός Νοεμβρίου 2021. 

10.2. Ορίζει ως αρμόδιο υπάλληλο για την επικοινωνία με το ΑΣΕΠ με σκοπό την σύνταξη, έλεγχο, διόρθωση και 
δημοσίευση των σχετικών Ανακοινώσεων ΣΟΧ 1/2021 και ΣΟΧ 2/2021 καθώς και τον συντονισμό της υποδοχής 
των αιτήσεων των υποψηφίων τον Νεκτάριο Λαμπρόπουλο υπάλληλο ΔΕΥΑ Θήβας ΠΕ Διοικητικού, ο οποίος έχει 
και την ανάλογη σχετική εμπειρία.     

ΑΔΑ: 6ΜΣΚΟΡΤΘ-ΣΕΛ
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10.3. Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή η οποία θα καταρτίσει Πίνακες βαθμολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων κατά 
ειδικότητα, για τις Ανακοινώσεις ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη τεσσάρων (4) Εργατών Γενικών Καθηκόντων 
(ΥΕ) και δύο (2) Τεχνιτών Υδραυλικών (ΔΕ) και ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη δύο (2) Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων (ΥΕ) και ένας (1) Τεχνίτη Υδραυλικού (ΔΕ) και θα συντάξει τα σχετικά Πρακτικά, αποτελούμενη από 
τους: 

1. Βασιλική Τσαμαδιά – Γενική Διευθύντρια, ως Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Κοτσώνας Γεώργιος – Προϊστάμενος Δ/σης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών, ως Μέλος της Επιτροπής. 
3. Λαμπρόπουλος Νεκτάριος – Προϊστάμενος του Τμήματος Καταναλωτών, ως Μέλος της Επιτροπής. 

Με αναπληρωματικούς αυτών αντίστοιχα τους: 
1. Σωτήριος Ράπτης. 
2. Ελένη Λεμπέση. 
3. Θεοδώρα Άννα Βούλγαρη. 

 
11. Τη με αριθ. 219/12-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΟ5ΦΟΡΤΘ-86Υ) απόφαση σύμφωνα με την οποία το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ: 

11.1. Εκκινεί τις διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη δύο (2) Εργατών Γενικών 
Καθηκόντων (ΥΕ) και ένας (1) Τεχνίτη Υδραυλικού (ΔΕ). 

11.2. Ορίζει ως αρμόδιο υπάλληλο για την επικοινωνία με το ΑΣΕΠ με σκοπό την σύνταξη, έλεγχο, διόρθωση και 
δημοσίευση της σχετικής Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021 καθώς και τον συντονισμό της υποδοχής των αιτήσεων των 
υποψηφίων τον Νεκτάριο Λαμπρόπουλο υπάλληλο ΔΕΥΑ Θήβας ΠΕ Διοικητικού, ο οποίος έχει και την ανάλογη 
σχετική εμπειρία.      

11.3. Λόγω εσωτερικών μετακινήσεων και αλλαγών θέσεων υπαλλήλων της ΔΕΥΑΘ, συγκροτεί εκ νέου Τριμελής 
Επιτροπή, προκειμένου να καταρτίσει Πίνακες βαθμολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων κατά ειδικότητα, 
για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη δύο (2) Εργατών Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ) και ένας (1) 
Τεχνίτη Υδραυλικού (ΔΕ) και να συντάξει τα σχετικά Πρακτικά, αποτελούμενη από τους:  

1. Σωτήριος Ράπτης – Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ως Πρόεδρος της Επιτροπής. 
2. Θεοδώρα Άννα Βούλγαρη – Προϊστάμενη Δ/σης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών, ως Μέλος της 

Επιτροπής. 
3. Νεκτάριος Λαμπρόπουλος – Προϊστάμενος του Τμήματος Καταναλωτών, ως Μέλος της Επιτροπής. 

Με αναπληρωματικούς αυτών αντίστοιχα τους: 
1. Δημήτριος Μπότης – Προϊστάμενος του Τμήματος Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων. 
2. Ελένη Λεμπέση – Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού και Οικονομικού. 
3. Γεώργιος Κοτσώνας – Υπάλληλος Δ/σης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 
12. Την Ανακοίνωση για την πρόσληψη των έξι ατόμων, με αριθ. ΣΟΧ 1/2022 (ΑΔΑ: 9990ΟΡΤΘ-22Α), όπως αυτή εγκρίθηκε 

από το ΑΣΕΠ με το με αριθ. πρωτ. 3442/07-12-2021 έγγραφο. Περαιτέρω όπως προβλέπεται η ανακοίνωση αναρτήθηκε 
στο Πίνακα Ανακοινώσεων και την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΘ και του οικείου Δήμου (Θηβαίων) την Τρίτη, 15-03-
2022 & την Τετάρτη 16-03-2022, αντίστοιχα. Περίληψη της Ανακοίνωσης δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις εφημερίδες «ΣΚΥΤΑΛΗ - ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και «ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ». Η προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων διήρκησε δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της δημοσίευσης, ήτοι μέχρι 
και την Δευτέρα 28/03/2022.  
 

13. Την παρ. 11, του άρθρου 21 «Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη περιοδικών 
αναγκών», του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 
διοίκησης» (ΦΕΚ Α’28/03-03-1994), σύμφωνα την οποία «Ο προϊστάμενος της κατά τόπο υπηρεσίας που εξέδωσε την 
ανακοίνωση καταρτίζει πίνακες κατά ειδικότητα, στους οποίους καταχωρίζει τους υποψηφίους για πρόσληψη». 

 
14. Το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Κατάρτισης Πινάκων Κατάταξης & Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2022 με αριθ. πρωτ. 

914/07-04-2022 που τίθεται υπόψη του ΔΣ και σύμφωνα με το οποίο θέση διορισμού έχουν: 
14.1. Για τις δύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας «Εργάτες Γενικών Καθηκόντων» θέση διορισμού έχουν οι:  

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΜΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ991826 1.757,00 

ΒΑΛΑΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ994554 1.558,00 

14.2. Για τις μία (1) θέση της κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας «Τεχνίτης Υδραυλικός» θέση διορισμού έχει ο: 
 ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ888090 708,00 

 
 
Θέτει υπόψη του ΔΣ τα σχετικά έγγραφα και 
 
 

Εισηγείται 
 

 
1. Την έγκριση του με αριθ. πρωτ. 914/07-04-2022, Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Κατάρτισης Πινάκων Κατάταξης 

& Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2022 και τη συνακόλουθη άμεση πρόσληψη των επιλεγέντων τριών (3) ατόμων, ήτοι: Δύο (2) 
Εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ & ενός (1) Τεχνιτών Υδραυλικών ΔΕ), για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και 
συγκεκριμένα από 01-05-2022 έως και 31-12-2022, σύμφωνα με το παραπάνω Πρακτικό και την Ανακοίνωση ΣΟΧ 
1/2022. 

 

ΑΔΑ: 6ΜΣΚΟΡΤΘ-ΣΕΛ
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2. Η πληρωμή να γίνει σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση από τους παρακάτω κωδικούς προϋπολογισμού του έτους 
2022, εντός των ορίων της σχετικής δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης της με αύξοντα αριθ. 1 και με αριθ. πρωτ. 3/01-
01-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ2ΖΙΟΡΤΘ-056) του διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που έχουν ως εξής: 
2.1. Ποσό 243.000,00 € σε βάρος του κωδικού λογιστικής 60.00.00.03 «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων». 
2.2. Ποσό 63.000,00 € σε βάρος του κωδικού λογιστικής 60.03.00.03 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων». 

 
3. Στην παρούσα απόφαση να επισυναφθεί και να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το με αριθ. πρωτ. 914/07-04-2022, 

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Κατάρτισης Πινάκων Κατάταξης & Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2022 που τίθεται υπόψη 
του ΔΣ, το οποίο κατά την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» να 
αναρτηθεί επίσης (φέροντας έγκυρη ψηφιακή υπογραφή) ως συνημμένο έγγραφο αυτής. 

 
 
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την τεκμηριωμένη εισήγηση του 
Αναπληρωτή Γενικού Δ/ντή 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Ομόφωνα 

 
 
1. Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 914/07-04-2022, Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Κατάρτισης Πινάκων Κατάταξης & 

Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2022 και τη συνακόλουθη άμεση πρόσληψη των επιλεγέντων τριών (3) ατόμων, ήτοι: Δύο (2) 
Εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ & ενός (1) Τεχνιτών Υδραυλικών ΔΕ), για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και 
συγκεκριμένα από 01-05-2022 έως και 31-12-2022, σύμφωνα με το παραπάνω Πρακτικό και την Ανακοίνωση ΣΟΧ 
1/2022, ως εξής: 
1.1. Για τις δύο (2) θέσεις της κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας «Εργάτες Γενικών Καθηκόντων» θέση διορισμού έχουν οι:  

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΜΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ991826 1.757,00 

ΒΑΛΑΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ994554 1.558,00 

1.2. Για τις μία (1) θέση της κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας «Τεχνίτης Υδραυλικός» θέση διορισμού έχει ο: 
 ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ888090 708,00 

 
2. Η πληρωμή να γίνει σύμφωνα με την παρούσα απόφαση από τους παρακάτω κωδικούς προϋπολογισμού του έτους 

2022, εντός των ορίων της σχετικής δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης της με αύξοντα αριθ. 1 και με αριθ. πρωτ. 3/01-
01-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ2ΖΙΟΡΤΘ-056) του διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που έχουν ως εξής: 
2.1. Ποσό 243.000,00 € σε βάρος του κωδικού λογιστικής 60.00.00.03 «Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων». 
2.2. Ποσό 63.000,00 € σε βάρος του κωδικού λογιστικής 60.03.00.03 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων υπαλλήλων». 

 
3. Στην παρούσα απόφαση να επισυναφθεί και να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το με αριθ. πρωτ. 914/07-04-2022, 

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Κατάρτισης Πινάκων Κατάταξης & Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2022 που τέθηκε υπόψη 
του ΔΣ, το οποίο κατά την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» να 
αναρτηθεί επίσης (φέροντας έγκυρη ψηφιακή υπογραφή) ως συνημμένο έγγραφο αυτής. 

 
 
 
 

 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 87/2022  

Το παρόν αφού συντάχθηκε υπογράφεται 
 
 
 

  

  

 Ο Πρόεδρος   

 ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αντιπρόεδρος 

 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  Τακτικό μέλος 

 ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ Τακτικό μέλος 

 ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  Τακτικό μέλος 

   ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αναπληρωματικό μέλος 

 ΒΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
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