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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320
Email: info@deyak.gr, Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Από το πρακτικό της αριθμό 10/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 15/05/2018 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 09/05/2018

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 17ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 10-163/15-5-2018– ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Οριστική μετακίνηση υπαλλήλου στη Διοικητική Υπηρεσία λόγω ειδικών αναγκών.

Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενη το ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ θέμα ΕΚΤΟΣ της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τον τίτλο του θέματος.

Τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν υπέρ της συζήτησης του θέματος ως κατεπείγον.

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την Πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, η οποία έθεσε
υπόψη του Δ.Σ. την οριστική μετακίνηση της υπαλλήλου Νικολαΐδου Θεανώς, ΔΕ υδρονομέων,
στη Διοικητική Υπηρεσία λόγω ειδικών αναγκών, σύμφωνα με την παρακάτω εισήγηση που
έχει ως εξής :

Η παραπάνω υπάλληλος τα προηγούμενα έτη απασχολήθηκε στη ΔΕΥΑ Κιλκίς ως
εισπράκτορας, διοικητική υπάλληλος, υδρονομέας κλπ. Έχει αποκτήσει την απαιτούμενη
εμπειρία και ανταπεξέρχεται πολύ καλά σε ποικίλες διοικητικές εργασίες, έχει καλή γνώση
ηλεκτρονικών υπολογιστών και επέδειξε ικανότητα και αποτελεσματικότητα στα καθήκοντα
που της ανατέθηκαν.
Από την άλλη πλευρά, η διοικητική υπηρεσία αδυνατεί να ανταπεξέλθει στο απαιτηθέν έργο
της που αυξήθηκε πάρα πολύ με την ένταση των ελέγχων και τις επιπρόσθετες απαιτήσεις στην
διαχείριση των έργων.
Για το λόγο αυτό προτείνεται η οριστική μετακίνησή της στην διοικητική υπηρεσία στην κενή
οργανική θέση του Γραφείου Αποθήκης, Προμηθειών & Παρακολούθησης Συμβάσεων Έργων,
ειδικότητα: αποθηκάριος ΔΕ, με αντικείμενο την σύνταξη πρωτογενών αιτημάτων, σχεδίων
συμβάσεων, διοικητική υποστήριξη διενέργειας διαγωνισμών και συμβάσεων προμηθειών και
γενικών υπηρεσιών κλπ..

ΑΔΑ: 62ΣΕΟΛΚ8-ΥΕΟ
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Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλώ για την λήψη απόφασης του ως άνω θέματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,

 την εισήγηση της Προέδρου,
 το άρθρο 39 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Κιλκίς.
 τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Αποφάσισε και εγκρίνει κατά πλειοψηφία

Την οριστική μετακίνηση της υπαλλήλου Νικολαΐδου Θεανούς λόγω ειδικών αναγκών από τη
θέση Δ.Ε. Υδρονομέων στην θέση του Γραφείου Αποθήκης, Προμηθειών & Παρακολούθησης
Συμβάσεων Έργων, ειδικότητα: αποθηκάριος ΔΕ της οικονομικής και διοικητικής υπηρεσίας με
αντικείμενο την σύνταξη πρωτογενών αιτημάτων, σχεδίων συμβάσεων, διοικητική υποστήριξη
διενέργειας διαγωνισμών και συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών κλπ. Η
μετακίνηση θα ισχύει από 1 Ιουνίου 2018, έτσι ώστε η ανωτέρω υπάλληλος να ενημερωθεί για
τα νέα της καθήκοντα.

Μειοψήφησε επί του Θέματος ο Παραγιός Ιωάννης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 10-163/15-5-2018– ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
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