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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ  15ης-11-2016 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 138 

Στην Ηγουµενίτσα, σήµερα την 15η Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε 

συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΥΑΗ, στα γραφεία της ∆ΕΥΑΗ, κατόπιν έγγραφης 

πρόσκλησης του Προέδρου του ∆Σ της ∆ΕΥΑΗ, που από 10/11/2016 ηµέρα Πέµπτη  επιδόθηκε σε κάθε 

µέλος του χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1069/1980. 

Επί συνόλου επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6), δηλαδή: 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Σωτήριος Μήτσης  –   Πρόεδρος ∆.Σ.     1. Νικόλαος Μπαρµπαβασίλογλου 

2.  Αντώνη Πάντο  

3. Ευθύµιος Μάντης         

4. Γεώργιος Κολιούσης  

5.  Μιχαήλ Ευστρατίου 

6.  Αικατερίνη Μονάχου  

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο ∆ιευθυντής της ∆ΕΥΑΗ κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος της ∆ΕΥΑΗ κ. Κυριακή Τσίπη, γραµµατέας 

του ∆Σ. 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης. 

Αναγιγνώσκονται τα θέµατα της πρόσκλησης ως ακολούθως: 

1. Συγκρότηση επιτροπών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

2. 1η Τροποποίηση προϋπολογισµού 2016. 

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Σύνδεση νέας γεώτρησης Γραικοχωρίου 

µε υφιστάµενες δεξαµενές». 

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «∆ιάνοιξη νέων 

υδρογεωτρήσεων στα όρια του ∆ήµου Ηγουµενίτσας». 

5. Έγκριση διακήρυξης και όρων δηµοπράτησης του διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών, για τη 

λογιστική υποστήριξη της ∆ΕΥΑΗ, για τη χρήση του 2017. 

6. Έγκριση µελέτης, διακήρυξης, τευχών και όρων δηµοπράτησης της: «Προµήθειας ενός καινούργιου 

φορτηγού αυτοκινήτου 1tn 4x4». 

7. Έγκριση µελέτης, διακήρυξης, τευχών και όρων δηµοπράτησης της: «Προµήθειας ενός καινούργιου 

κλειστού φορτηγού τύπου VAN». 

8. Έγκριση της µελέτης, της διακήρυξης, των τευχών και των όρων δηµοπράτησης της: «Προµήθειας 

ειδών χειµερινής ένδυσης του προσωπικού της ∆ΕΥΑΗ, για το έτος 2016» 

9. Έγκριση σύναψης σύµβασης για τη «Χορήγηση φρέσκου γάλακτος στο τεχνικό προσωπικό της 

∆ΕΥΑΗ, για το έτος 2017». 

10. Έγκριση µελέτης, διακήρυξης, τευχών και όρων δηµοπράτησης της: «Προµήθειας διαλύµατος 

υποχλωριώδους νατρίου για την απολύµανση πόσιµου νερού και των εκροών της ΜΒΚ». 

11. Έγκριση µελέτης, διακήρυξης, τευχών και όρων δηµοπράτησης της: «Προµήθειας υδροµέτρων». 

12. Έγκριση µελέτης, διακήρυξης, τευχών και όρων δηµοπράτησης για την παροχή υπηρεσιών 

«Μίσθωση µηχανηµάτων για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑΗ». 
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13. Έγκριση µελέτης, διακήρυξης, τευχών και όρων δηµοπράτησης της πράξης µε τίτλο: «Προµήθεια, 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισµού αποµακρυσµένης ανάγνωσης µετρήσεων για την 

βελτιστοποίηση της διαχειριστικής λειτουργίας και αξιοποίησης των υδατικών πόρων, σε επιλεγµένες 

θέσεις του δικτύου ύδρευσης αρµοδιότητας της ∆.Ε.Υ.Α. Ηγουµενίτσας»  

14. Έγκριση της σύµβασης τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού προγράµµατος ΤΡΙΤΩΝ. 

15. Έγκριση διακήρυξης, τευχών και όρων δηµοπράτησης του διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών: 

«Υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού ∆ΕΥΑ Ηγουµενίτσας». 

16. Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της: «Προµήθειας υλικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για 

την ∆Ε Ηγουµενίτσας». 

17. Ορισµός υπευθύνου λογαριασµού του έργου µε τίτλο «Έργα συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και 

διάθεσης λυµάτων για την εξυπηρέτηση των οικισµών Συβότων,  Πλαταριάς, Πέρδικας, και Αρίλλα 

∆ήµου Ηγουµενίτσας». 

18. Κλείσιµο λογαριασµών έργων. 

19. Ορισµός εκκαθαριστή µισθοδοσίας 

20. Έγκριση πρόσληψης τριών ∆Ε υδραυλικών, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 

διάρκειας οκτώ µηνών, ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

21. Υποβολή αιτήµατος για πρόσληψη ενός ∆Ε Ηλεκτρολόγου-Συντηρητή Η/Μ Εγκαταστάσεων, µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ µηνών. 

22. Έγκριση πρόσληψης ενός ∆Ε χειριστή αποφρακτικού οχήµατος, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ µηνών, ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

23. Κατάταξη µόνιµου προσωπικού. 

24. Ορισµός δικηγόρου 

25. Επισκευή µηχανήµατος έργου.  

26. Επισκευή αποφρακτικού οχήµατος. 

27. Τρέχοντα θέµατα. 

ΘΕΜΑ 20ο: Εισηγούµενος το θέµα, ο Γενικός ∆ιευθυντής της ∆ΕΥΑΗ, Ιωάννης Γεωργόπουλος 

αναφέρει στα µέλη του ∆Σ τα εξής 

α) την υπ΄αριθµ. 22/16-3-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑΗ (Α∆Α: 

6ΒΝΟΟΡ8Μ-Λ2Κ µε θέµα: «Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, 

τεσσάρων (4) ∆Ε υδραυλικών, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα». 

β) Το υπ΄αριθµ. 47583/6-4-2016 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ. 

Μακεδονίας µε θέµα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισµένου χρόνου, στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουµενίτσας, 

(ανταποδοτικού χαρακτήρα)». 

γ) Το υπ΄αριθµ. 11523/10-5-2016 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και ∆ιοικ. Ανασυγκρότησης, 

σύµφωνα µε το οποίο µε την υπ΄αριθµ. 14719/20-4-2016 απόφαση του Υφυπουργού 

Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης εγκρίθηκε η απασχόληση πέντε (5) ατόµων, 

στη ∆ΕΥΑΗ, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σε υπηρεσίες 

ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
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 Μετά από διαλογική συζήτηση τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

οµόφωνα αποφασίζουν 

1. την έγκριση πρόσληψης τριών (3) ∆Ε Υδραυλικών, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, 

διάρκειας 8 µηνών, ανταποδοτικού χαρακτήρα και  

2. η δαπάνη της µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού να βαρύνει τον κωδικό 60.00.00 

«Αµοιβές προσωπικού» του προϋπολογισµού της ∆ΕΥΑΗ, του έτους 2017. 

 

Ηγουµενίτσα  15 / 11 / 2016 

   Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικού ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΗ 

    
    Σωτήριος  Γ.  Μήτσης        

Αντιδήµαρχος Ηγουµενίτσας   
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