
 

 

                                                                                       
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 6ΖΓΓΟΡΥΑ-ΥΓΓ  

 
Απόφαση  αριθμ. 34/2021    
   
Στην Κοζάνη σήμερα 24/02/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε δια  
τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 
Ν.1069/80,  ύστερα από ηλεκτρονική (email) πρόσκληση του Προέδρου της που στάλθηκε 
στο καθένα μέλος χωριστά με τις εισηγήσεις των θεμάτων, στις 18/02/2021 με ηλεκτρονικό 
αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2.  Αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) μέλη  βρέθηκαν παρόντα  
και τα έντεκα (11)  μέλη ήτοι: 
 
        Παρόντες                                                                     Απόντες  
  Κυτίδης Κ.             Πρόεδρος                        
  Παφύλης Δ.        Αντιπρόεδρος                                           Ουδείς 
  Βεντούλη Σ.              Μέλος                                       
  Βαλαής Γ.                      »                                 
  Γιάννος Μιχαήλ             »    
  Δουγαλής Γ.                  »   
  Καλαμπούκας Π.           »                               
  Παπαντωνίου Π.           »                  
  Τουμπουλίδου Π.          »                                                                                    
  Χατζηγιαννάκης Α.        »                            
  Χατζής Σ.                      »                                                                                     
                              
                                                                                                                                                                                                                         
 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: 
 
     Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο  Γενικός Διευθυντής Παυλίδης Γεώργιος, γνωρίζει στα μέλη 
του Δ.Σ. το από 23/02/2021 πρακτικό της επιτροπής προσλήψεων προσωπικού ορισμένου 
χρόνου στο οποίο αναφέρεται ότι:  Στην Κοζάνη σήμερα ημέρα 23/2/2021 και ώρα 12.30 
συνήλθε η επιτροπή εξέτασης των αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού πρόληψης και 
καταπολέμησης του SARS-COV-2 κατ’ εκτέλεση της απόφασης  αριθμ.23/2021 του ΔΣ της 
ΔΕΥΑΚ για να εξετάσει τις αιτήσεις των υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις. Αφού 
εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων που κατατέθηκαν με όλα τα επισυναπτόμενα 
δικαιολογητικά βάσει του άρθρου 175 του Ν.4674/2020 και της προκήρυξης, κατήρτισε τους 
πίνακες επιτυχόντων και απορριπτέων. Από την επιτροπή προτείνονται οι παρακάτω πίνακες 
κατάταξης και απορριπτέων προσωπικού ανά ειδικότητα: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Έγκριση  πρακτικού πρόσληψης προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω των μέτρων 
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.            

   Από το πρακτικό της με 
αριθμό 5/2021 συνεδρίασης του 
Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης                                                                                                         



 

 
1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ : 101 
    (για εργασίες τηλεθέρμανσης) 
Αιτήσεις πρόσληψης   : τέσσερεις  (4)  υποψήφιοι 
Πίνακας  κατάταξης    :  δύο           ( 2)   υποψήφιοι 
Πίνακας απορριπτέων : δύο           (2 )   υποψήφιοι 
 
Θέσεις πρόσληψης     : δύο    (2) 
 
               ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1.Σταθόπουλος Γεώργιος του Αριστείδη 
2.Τριπόδη Άννα του Κων/νου 
 
2) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ : 102 
     (για εργασίες ύδρευσης -αποχ/σης) 
Αιτήσεις πρόσληψης   : δύο  (2)   υποψήφιοι 
Πίνακαs  κατάταξης    :  μηδέν  ( 0)  υποψήφιος 
Πίνακας απορριπτέων : μηδέν (0 ) υποψήφιος 
 
Θέσεις πρόσληψης     : μία    (1) 
 
               ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 
 
 Δύο ισοβαθμούσες: α) κ. Μάτσου  Βασιλική  του Νικολάου β)κ. Γκατζιούρα  Αργυρώ του 
Δημητρίου. Η τελική επιλογή θα γίνει κατόπιν κλήρωσης. 
  
3) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ : 103 
     (για εργασίες τηλεθέρμανσης) 
Αιτήσεις πρόσληψης   : δύο  (2)  υποψήφιοι 
Πίνακαs  κατάταξης    :  ένας ( 1)  υποψήφιος 
Πίνακας απορριπτέων : ένας  (1 ) υποψήφιος 
 
Θέσεις πρόσληψης     : μία    (1) 
 
              ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
1.Μπούρτσου Αναστασία του Χρήστου 
 
4) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ : 104 
 
Αιτήσεις πρόσληψης   : πέντε  (5)  υποψήφιοι 
Πίνακαs  κατάταξης    : ένας    ( 1)  υποψήφιος 
Πίνακας απορριπτέων : τέσσερεις   (4 )  υποψήφιοι 
 
Θέσεις πρόσληψης     : μία    (1) 
 
                ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.Τούνα Αναστασία του Αλέξανδρου    
και καλεί το Συμβούλιο  να αποφασίσει σχετικά. 
 
   Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ’ όψη :  1) Το από 23/02/2021 πρακτικό 
της επιτροπής προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου και τα όσα σ’ αυτό 



 

αναφέρονται, που είναι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 2)Την υπ’ αριθμ. 23/2021 
απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και τα όσα σ’ αυτή αναφέρονται, 3) Το με  αριθ. πρωτ. 
91546/24-12-2020 εγγράφου του ΥΠΕΣ με τίτλο: «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που 
ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν.4764/2020» 4) Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη 
μισθοδοσίας για την απασχόληση  πέντε (5) ατόμων διάρκειας οκτώ (8) μηνών είναι  
εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια (74.900,00) ευρώ και περιέχεται στον 
προϋπολογισμό  της Επιχείρησης του 2021 στους Κωδ. 60-00 & 60-03 5)Τις απόψεις της κ. 
Τουμπουλίδου Π., της κ. Βεντούλη Σ., του κ. Καλαμπούκα Π. και του κ. Δουγαλή Γ. οι οποίοι 
καταψηφίζουν και 6)Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
Ν.4764/2020 , μετά από διαλογική συζήτηση 
 

Κατά Πλειοψηφία  Αποφασίζει  

  
      Εγκρίνει  το από 23/02/2021 πρακτικό της επιτροπής προσλήψεων προσωπικού 
ορισμένου χρόνου και αποφασίζει την διενέργεια κλήρωσης.  
Το Δ.Σ.  αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
 Η παρούσα απόφαση πήρε    34/2021  
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:        
     
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                                                               
 ΚΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           ΠΑΦΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                ΒΑΛΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 

ΒΕΝΤΟΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  
 

     ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΠΑΣΧΟΣ 
 

    ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
 

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  
  
                                                                                                               ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

 
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ     

  
 

Ακριβές  απόσπασμα 
Κοζάνη                2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ 
 
 
 
 

    ΚΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      


