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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  7
ης 

-2-2023 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 30 

Στην Ηγουμενίτσα, σήμερα την 7
η
 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00, συνήλθε σε 

συνεδρίαση, δια περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 

του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και 

τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄), κατόπιν της υπ’αρ. 

357/30-1-2023 έγγραφης προσκλήσεως του Προέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, που επιδόθηκε, σύμφωνα με 

το άρθρο 4 του Ν.1069/1980, σε κάθε μέλος του χωριστά (στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο e-mail).  

Επί συνόλου έντεκα (11) μελών συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση και λήψη αποφάσεως 

επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μήτσης Σωτήριος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Λώλης Ηλίας 

3. Φουσέκης Γεράσιμος  

4. Τζέλλου Χριστίνα  

5. Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα 

6. Νικολάου Ανδρέας 

7. Κολιούσης Γεώργιος 

1. Καλφόγλου Γεώργιος 

2. Ρούσης Αναστάσιος 

3. Τσακίρης Ηλίας 

4. Μονάχου Αικατερίνη 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος της ΔΕΥΑΗ κα Κυριακή Τσίπη. 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (συμμετοχή των 2/3 των μελών του ΔΣ) 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση για πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών 

ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών 

Εισηγούμενος το θέμα, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ θέτει υπόψη των μελών του ΔΣ τα εξής:  

1. τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

2. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 4698Β/29-12-2017),  

3. τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2, εδ.ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» που συμπλήρωσαν και 

τροποποίησαν τις όμοιες του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/3-3-1994),  

4. την υπ΄αριθμ. 516/7-2-2023 Βεβαίωση του Προέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ περί ύπαρξης των σχετικών 

πιστώσεων, 

5. με την υπ’αρ. 132/23-9-2022 (ΑΔΑ:ΨΙΤΣΟΡ8Μ-Α6Μ) απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, αποφασίσθηκε 

ο προγραμματισμός των προσλήψεων στη ΔΕΥΑΗ, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, ανταποδοτικού χαρακτήρα, ενός ΤΕ πολιτικού μηχανικού 

και ενός ΤΕ ηλεκτρονικού μηχανικού, 
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6. η πρόσληψη του Ηλεκτρονικού μηχανικού ΤΕ είναι σε διαδικασία υλοποίησης, χωρίς να έχει 

υλοποιηθεί ακόμη, 

7. το γεγονός ότι, είναι αναγκαία η αδιάλειπτη άσκηση καθηκόντων της συνεχής λειτουργίας, 

συντήρησης και παρακολούθησης των συστημάτων τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού τόσο του  

Καποδιστριακού όσο και του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας, που ανάγονται στα καθήκοντα 

του Ηλεκτρονικού μηχανικού ΤΕ. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, ενός (1) ΤΕ Ηλεκτρονικού μηχανικού καθώς απαιτείται η 

συνεχής λειτουργία, συντήρηση και παρακολούθηση των συστημάτων τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού τόσο 

του  Καποδιστριακού όσο και του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας 

 

Μετά από επικοινωνία, όπως αναγράφονταν στην υπ΄αριθμ. 357/30-1-2023 έγγραφη πρόσκλησή του 

Προέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, διαδικτυακή ή τηλεφωνική, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΕΥΑΗ αφού έλαβαν υπόψη όλα τα ανωτέρω και 

1. τις διατάξεις του Ν 1069/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

2. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 4698Β/29-12-2017), 

3. τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρου 

1 του Ν. 3812/2009, 

4. τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας», όπως ισχύει, 

5. την υπ΄αριθμ. 516/7-2-2023 βεβαίωση περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων, 

6. την υπ’αρ. 132/23-9-2022 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, 

7. την υπ΄αριθμ. 504/6-2-2023 εισήγηση του Προέδρου 

ομόφωνα αποφασίζουν 

εγκρίνουν την πρόσληψη προσωπικού που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2, εδ.ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009), ενός 

ΤΕ ηλεκτρονικού μηχανικού, καθώς απαιτείται η συνεχής λειτουργία, συντήρηση και παρακολούθηση 

των συστημάτων τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού τόσο του  Καποδιστριακού όσο και του Καλλικρατικού 

Δήμου Ηγουμενίτσας. 

 

Ηγουμενίτσα  7 /  2  / 2023 

Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ 

 

  Σωτήριος  Γ.  Μήτσης 
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