
ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της αριθμ. 3/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α

             

Σήμερα την 28-01-2019 ημέρα  της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. 
Αλεξανδρούπολης, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 306/22-01-2019 πρόσκλησης του Προέδρου, που νόμιμα
έχει δοθεί στους Διοικητικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν.1069/80 και το 
άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΥΑΑ, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, 
επειδή σε σύνολο 11 τακτικών μελών, βρέθηκαν παρόντα  8  μέλη του Συμβουλίου.                  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Χρυσοχόου Αναστασία                        

Μειμάρογλου Εμμανουήλ                                      

Tερζής  Επαμεινώνδας                                 
                   
Κατής Γεώργιος                               Απών
                                       
Nαιτίδης Ιωάννης

Θυμιανίδης Κωνσταντίνος                               

Δραμανίδου Νίκη                            Απούσα

Ταλιαντζή Σοφία                              Απούσα
                                     
Ξενουδάκης Γεώργιος                                           

Παχίδου Αναστασία                                          

 Ο  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  κ.  Γεώργιος.  Ουζουνίδης  κήρυξε  την  έναρξη  της
συνεδρίασης
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ΔΕΥΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ  32/28-01-2019

    Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση αίτησης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ κατ’
εφαρμογή της εγκυκλίου αρ.πρωτ.οικ:3955/21.01.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών», ο Πρόεδρος
του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ κ. Γεώργιος Ουζουνίδης  παρουσιάζει στο ΔΣ τη σχετική εισήγηση του Γενικού
Δ/ντού της ΔΕΥΑΑ κ. Χρήστου Κακαλή, η οποία  έχει ως εξής :

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σχετ.:
1. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. Οικ. 3955/21.01.2019 Υπουργείο Εσωτερικών
2. Άρθρο 10 του Ν. 4257/2014

Με την πιο πάνω σχετική εγκύκλιο, καλούνται οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών,
να εκτιμήσουν συνετά της ανάγκες τους και να αιτηθούν την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με
σχέση εργασίας ΙΔΟΧ και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2019.

Με την συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων της ΔΕΥΑΑ, και την απαγόρευση έως
πρόσφατα των προσλήψεων, αλλά και την παράλληλη αύξηση της χωρικής αρμοδιότητας   της
ΔΕΥΑΑ (πρώην  Δήμος  Τραϊανούπολης,  και  πρώην  ΔΕΥΑ Φερών)  με  μηδενική  αύξηση  των
υπαλλήλων της, η ΔΕΥΑΑ πλέον οριακά ανταπεξέρχεται στην παροχή των υπηρεσιών της προς
τους πολίτες που είναι η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή ασφαλούς ποιοτικά νερού, και η
συνεχής αποχέτευση και επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Τους  καλοκαιρινούς  μήνες  η  απρόσκοπτη  λειτουργία  της  γίνεται  αδύνατη  χωρίς  την
πρόσληψη  έκτακτου  προσωπικού.  Κι  αυτό  και  γιατί  τους  μήνες  Μάϊο  έως  Οκτώβριο  οι
καταναλώσεις αυξάνονται εποχικά, αλλά και γιατί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ως παραθαλάσσιος
δήμος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό τουριστών και παραθεριστών,
με αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης. 

Το 2017 δόθηκε στην ΔΕΥΑΑ η δυνατότητα να αιτηθεί την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
Εξ  αιτίας  όμως  του  ασφυκτικού  την  δεδομένη  εκείνη  στιγμή  προϋπολογισμού  της,  η  ΔΕΥΑΑ
αιτήθηκε την πρόσληψη έξη μόλις ατόμων, (κυρίως για την στελέχωση του γραφείου των Φερών)
ενώ οι ανάγκες σε προσωπικό είναι πολύ περισσότερες. Το προσωπικό αυτό χωρίς υπαιτιότητα της
ΔΕΥΑΑ δεν υπήρξε δυνατόν να προσληφθεί έως σήμερα.  

Εν  τω  μεταξύ  έχουν  ήδη  εγκριθεί  και  προχωρά  η  υλοποίηση  μεγάλων  έργων
χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014 -2020, όπως η αποχέτευση του οικισμού της Μάκρης, η
κατασκευή  της  ΕΕΛ Μάκρης,  η  εγκατάσταση  τηλεελέγχου  –  τηλεχειρισμού  στα  δίκτυα  της
ΔΕΥΑΑ, η αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου της πόλης των Φερών, η αντικατάσταση και ο
εκσυγχρονισμός  του  Η/Μ  εξοπλισμού  της  ΕΕΛ  Αλεξανδρούπολης,  έργα  κόστους  πολλών
εκατομμυρίων ευρώ, που απαιτούν αποκλειστική απασχόληση σημαντικού αριθμού υπαλλήλων
του έμπειρου και μόνιμου προσωπικού.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους και επειδή
 Από τις πέντε (5) θέσεις ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού που προβλέπονται στον ΟΕΥ

της  ΔΕΥΑΑ  σήμερα  υπηρετεί  μόλις  ένας  στην  θέση  του  Διευθυντού  της  Τεχνικής
Υπηρεσίας (1)

 Από τις  τρεις  (3) θέσεις  ειδικότητας  Οικονομολόγου που προβλέπονται  στον ΟΕΥ της
ΔΕΥΑΑ σήμερα υπηρετεί ένας (μία) έχοντας την ευθύνη και τα καθήκοντα της Διεύθυνσης
της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΑ.
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 Από τις δεκαοκτώ (18) θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρολόγου ΔΕ που προβλέπονται στον ΟΕΥ
της ΔΕΥΑΑ σήμερα υπηρετούν μόλις ένας (4)

 Από τις τριάντα τρεις (33) θέσεις ειδικότητας υδραυλικού ΔΕ που προβλέπονται στον ΟΕΥ
της ΔΕΥΑΑ σήμερα υπηρετούν μόλις δώδεκα (12)

 Από τις είκοσι οκτώ (28) θέσεις ειδικότητας εργάτου ΥΕ που προβλέπονται στον ΟΕΥ της
ΔΕΥΑΑ σήμερα υπηρετούν μόλις έξη (6)

απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα για 8 μήνες (σε εφαρμογή
του άρθρου 10 του Ν. 4257/2014) ως ακολούθως :

Ενός  (1)  ατόμου  ειδικότητας  ΠΕ Πολιτικού  Μηχανικού για  την  επίβλεψη  του  έργου
Αποχέτευσης του οικισμού της Μάκρης

Ενός  (1)  ατόμου  ειδικότητας  ΠΕ  Οικονομολόγου για  την  οικονομική  επίβλεψη  των
μεγάλων έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ και εκτελούνται από
την ΔΕΥΑΑ συνολικού κόστους άνω των 10 εκ ευρώ 

Τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ ηλεκτρολόγου για την παρακολούθηση της λειτουργίας
των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΑ 

Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ υδραυλικού για την αντιμετώπιση των αυξημένων βλαβών
των δικτύων της ΔΕΥΑΑ που παρατηρούνται τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες

Τεσσάρων  (4)  ατόμων  ειδικότητας  ΥΕ εργατών για  την  αντιμετώπιση των αυξημένων
βλαβών των δικτύων της ΔΕΥΑΑ που παρατηρούνται τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες

Κατόπιν αυτών 
Εισηγούμαι

Την έγκριση της αίτησης  πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για οκτώ μήνες, ένδεκα συνολικά
ατόμων, όπως οι ειδικότητες και ο αριθμός αυτών περιγράφονται πιο πάνω. Την εξουσιοδότηση
του Προέδρου του ΔΣ για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Η πίστωση για την αντιμετώπιση – κάλυψη των ανωτέρω εξόδων είναι εξασφαλισμένη και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 60.00.1500 «Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου» ποσού 110.976,00 ευρώ
και τον Κ.Α. 60.09.0000 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου» ποσού 29.708,00
ευρώ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019 της ΔΕΥΑΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

                     Αφού έλαβε υπόψη την σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ
Αλεξανδρούπολης κ. Χρήστου Κακαλή

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση της αίτησης  πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για οκτώ μήνες, ένδεκα συνολικά
ατόμων, όπως οι ειδικότητες και ο αριθμός αυτών περιγράφονται στην πιο πάνω εισήγηση. Την
εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Η πίστωση για την αντιμετώπιση – κάλυψη των ανωτέρω εξόδων είναι εξασφαλισμένη και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 60.00.1500 «Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου» ποσού 110.976,00 ευρώ
και τον Κ.Α. 60.09.0000 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου» ποσού 29.708,00
ευρώ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019 της ΔΕΥΑΑ.

Κρίθηκε αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια ημέρα
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Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                        Ακολουθούν υπογραφές
Γ.ΟYΖΟΥΝΙΔHΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
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