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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Της αριθμ. 8ης 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου  
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κέρκυρας 

Της 7ης  Ιουλίου 2016 
 
 Αριθμ. Απόφ.:  8-121 
 
 
 
 
 
Στην Κέρκυρα και στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κέρκυρας συνήλθε σε 
συνεδρίαση σήμερα,  Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 και ώρα 19:00, ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 4874/01-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.1069/80.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 
έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9), δηλαδή:  

1. κ. Φαϊτάς Αλέξανδρος – Πρόεδρος 
2. κ. Κουλούρης Ευγένιος – Αντιπρόεδρος  
3. κ. Σερεμέτης Ιωάννης  – Μέλος 
4.  κ. Αρμενιάκος Βασίλειος  – Μέλος (αποχώρησε κατά το  18ο Τακτικό θέμα)  

5. κ. Τσιριμιάγγος Ιωάννης  – Μέλος           
6. κ. Μαυροπούλου Αγγελική– Μέλος 
7. κ. Έριτσος Δημήτριος  – Αναπληρωματικό μέλος (λόγω παραίτησης  
      κ. Χαραλαμπάκη Κων/νου Τακτικού  Μέλους) 
8. κ. Γουδέλη Κορίνα  – Μέλος 
9. κ. Βρανίκα Χριστίνα   – Μέλος          
 Απουσίαζαν: 1. κ. Ρίγγας Σπυρίδων, Μέλος Δ.Σ.  2. κ. Σοφιανός Νικόλαος, 

Μέλος Δ.Σ. αν και νομίμως προσκλήθηκαν. 
 Παρών, στη συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Διευθυντής κ. Αδάμ Γεώργιος.  

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Φαϊτάς Αλέξανδρος εισάγοντας το παραπάνω με αριθμ. 121  2ο  
τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης για την ΄΄Πρόσληψη προσωπικού, ΔΥΟ (2) 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. και ΔΥΟ (2)  ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΩΝ Δ.Ε. με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στην 
ΔΕΥΑΚ, δίνει τον λόγο στον Γενικό Διευθυντή κ. Αδάμ Γεώργιο, ο οποίος αναφέρει ότι σε 
συνέχεια της απόφασης του Δ.Σ. με αριθμ. 5-65/14-04-2016 περί «Περί αιτήματος 
πρόσληψης προσωπικού δεκαέξι (16) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου Ανταποδοτικού Χαρακτήρα στην ΔΕΥΑΚ» η οποία, έτυχε συναίνεσης για 
την πραγματοποίηση των ως άνω προσλήψεων από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ με το υπ΄αριθμ. 7886/09-05-2016 έγγραφό 
της και εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 18651/31-05-2016/02-06-2016 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, εισηγείται την έγκριση δημοσίευσης 
ανακοίνωσης πρόσληψης προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες της ΔΕΥΑΚ.  
Οι υπόλοιπες θέσεις θα προκηρυχθούν λαβαίνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις οικονομικές 
δυνατότητες της ΔΕΥΑΚ.  
Οι προτεινόμενες ειδικότητες είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κ. Φαϊτάς Αλέξανδρος, προτείνει την έγκριση δημοσίευσης 
ανακοίνωσης πρόσληψης ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. και 

Έγκριση άμεσης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. και ΔΥΟ (2)  ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΩΝ Δ.Ε.  σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ. 18651/31-05-2016/02-06-2016 απόφαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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ΔΥΟ (2)  ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΩΝ Δ.Ε. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
ανταποδοτικού χαρακτήρα στην ΔΕΥΑΚ και τον καθορισμό ειδικοτήτων των ατόμων που θα 
προσληφθούν σύμφωνα με τις ανάγκες στα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ, ως εξής : 
 ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. και  
 ΔΥΟ (2)  ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΩΝ Δ.Ε.  
που θα απασχοληθούν στις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΚ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 
 Τις ανάγκες των συνεργείων της ΔΕΥΑΚ 
 Την υπ'αριθμ. 5-65/14-04-2016 απόφαση του Δ.Σ. 
 Την βεβαίωση, του Οικονομικού Τμήματος της ΔΕΥΑΚ 
 Το υπ΄αριθμ. 7886/09-05-2016 έγγραφο συναίνεσης, της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ. 
 Την υπ΄αριθμ. 18651/31-05-2016/02-06-2016 απόφαση έγκρισης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 

και μετά από διαλογική συζήτηση μειοψηφούντος του κ. Β.Αρμενιάκου, ο οποίος δήλωσε 

παρών υποστηρίζοντας την πρόσληψη Μόνιμου προσωπικού και όχι Ορισμένου Χρόνου, 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Εγκρίνει την δημοσίευση ανακοίνωσης πρόσληψης ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. και ΔΥΟ (2)  ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΩΝ Δ.Ε. με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στην ΔΕΥΑΚ για χρονικό 
διάστημα οκτώ (8) μηνών. 

 Καθορίζει τις ειδικότητες των ατόμων που θα προσληφθούν σύμφωνα με τις ανάγκες της 
Επιχείρησης, ως εξής : 

1. ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. και  
2. ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΩΝ Δ.Ε.  

οι οποίοι θα απασχοληθούν στις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΚ 
 Οι υπόλοιπες δώδεκα (12) από τις δεκαέξι (16) θέσεις που εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. 

18651/31-05-2016/02-06-2016 απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ θα προκηρυχθούν σταδιακά, λαβαίνοντας υπόψη τις 
ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες της ΔΕΥΑΚ.  

 Βεβαιώνει ότι έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας, ποσού 20.000 € για τους ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Π.Ε. και ποσού 18.000 € για τους ΔΥΟ (2)  ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΟΥΣ Δ.Ε. από τον 
ΚΩΔ.  60.00.000001  ΄΄Αμοιβές έκτακτου προσωπικού΄΄ και ποσού 6.400 € για τους ΔΥΟ 
(2) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Π.Ε. και ποσού 6.000 € για τους 
ΔΥΟ (2)  ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΟΥΣ Δ.Ε. από τον Κ.Α. 60.03.000001 ΄΄Εργοδοτικές εισφορές 
εκτάκτων υπαλλήλων΄΄ του Προϋπολογισμού έτους 2016 της ΔΕΥΑΚ στον οποίο έχει γίνει 
σχετική πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης καθώς επίσης ανάλογες πιστώσεις θα 
εγγραφούν και στον Προϋπολογισμό του επομένου έτους.  

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 8-121/2016 
Παράλειψη 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα, λύεται η συνεδρίαση 
Συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται: 
           Ο Πρόεδρος        ο Αντιπρόεδρος       
            Φαϊτάς Αλέξανδρος        Κουλούρης Ευγένιος 
                       Απόσπασμα εκ του Πρακτικού 

Κέρκυρα, 08-07-2016 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ 

 
            Φαϊτάς Αλέξανδρος  
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