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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 22/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 19/12/2017 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 18/12/2017

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

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 22-349/19-12-2017

Ενημέρωση για το παραπάνω θέμα έγινε από την ίδια, η οποία έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ
την τοποθέτηση του προσωπικού σε θέσεις του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του ΟΕΥ.

Από μέλη του ΔΣ επισημάνθηκε η υπηρεσιακή παράληψη να γίνει η παραπάνω διαδικασία και
το μεγάλο χρονικό διάστημα από την έγκριση του ΟΕΥ που έγινε την 10-5-2017 έως σήμερα
που εισάγεται το θέμα.

Τονίστηκε επίσης, παρόλο που δεν τίθεται χρονικός περιορισμός στην τοποθέτηση του
προσωπικού από τον ισχύοντα ΟΕΥ, πρέπει να γίνει άμεσα, επειδή όπως επισήμαναν οι
προϊστάμενοι της ΤΥ της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Στερούμαστε της δυνατότητας κατάθεσης προτάσεων για συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα, αφού για την διαχειριστική επάρκεια της επιχείρησης, αξιολογείται η κάλυψη
θέσεων προϊσταμένων της Τεχνικής και της Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας.

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

Τοποθέτηση προσωπικού ΔΕΥΑ Κιλκίς σε θέσεις του νέου ΟΕΥ (άρθρο 71 ΟΕΥ ΔΕΥΑ
Κιλκίς – (ΦΕΚ Β’ 1615/10-5-2017).
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Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, λαμβάνοντας
υπόψη το άρθρο 37 και 71 του ισχύοντος ΟΕΥ, αποφάσισε να ακολουθηθεί η παρακάτω
διαδικασία:

 Να αποφασίσει για την θέση του Γενικού Διευθυντή που είναι στην αρμοδιότητά του
 Ο Γενικός Διευθυντής να κάνει στο αμέσως επόμενο ΔΣ εισήγηση για τον ορισμό των

δύο διευθυντών που προβλέπονται στον ισχύοντα ΟΕΥ.

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς προβλέπεται μία(1) θέση
Γενικού Διευθυντή και στο άρθρο7 καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο Γενικός
Διευθυντής της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39Α'), όπως
κάθε φορά ισχύει. Ομοίως και τα ειδικά προσόντα διορισμού και πρόσθετα προσόντα.

Σύμφωνα  με τα ανωτέρω επανατοποθετείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του ΟΕΥ
Γενικός  Διευθυντής της Επιχείρησης ο Αβραμίδης Ηλίας, ο οποίος υπηρετεί στην ΔΕΥΑ Κιλκίς
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και διαθέτει τα παραπάνω τυπικά
προσόντα ως Γενικού Διευθυντή.

Επίσης σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του Γενικού Διευθυντή
το άρθρο 8 του Ο.Ε.Υ. της επιχείρησης αναφέρει τα παρακάτω:

Άρθρο 8ο : Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή

Οι αρμοδιότητες τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του Γενικού Διευθυντή καθορίζονται όπως προβλέπουν
κάθε φορά οι ισχύουσες διατάξεις νόμων και οι κανονισμοί της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών της επιχείρησης, εξασφαλίζει την
ομαλή λειτουργία της και φροντίζει:

 Για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συστήθηκε η επιχείρηση.
 Για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος κατασκευής, επέκτασης και συντήρησης των δικτύων

ύδρευσης, αποχέτευσης και των συναφών μ' αυτά εγκαταστάσεων.
 Για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος επενδύσεων για το επόμενο οικονομικό έτος, καθώς και τα

επόμενα τέσσερα (4) οικονομικά έτη, υποδεικνύοντας τις πηγές χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα
επενδύσεων καταρτίζεται με τη βοήθεια των αρμοδίων τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών.

 Τα αναγραφόμενα στις δύο προηγούμενες παραγράφους προγράμματα πρέπει να υποβάλλονται προς
έγκριση, από το Διοικητικό Συμβούλιο, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου που
αφορούν.

 Για την κατάρτιση δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη κάθε έτους του προϋπολογισμού εσόδων
- εξόδων με τη βοήθεια των τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών.

 Για την κατάρτιση από το οικονομικό τμήμα του ετήσιου απολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων της
επιχείρησης μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη του έτους.

 Για την κατάρτιση των αναγκαίων αναμορφώσεων και τροποποιήσεων στα προγράμματα κατασκευής
έργων και στον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων με την βοήθεια των αρμόδιων υπηρεσιών της
επιχείρησης.

 Για τον έγκαιρο προγραμματισμό από τις διάφορες υπηρεσίες των παραγγελιών όλων των αναγκαίων
υλικών λειτουργίας των εγκαταστάσεων και εκτέλεσης των διαφόρων έργων, όπως και για την ποιότητα
και τις τιμές αυτών, σύμφωνα με τις αποφάσεις και εντολές του ίδιου και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Την επικοινωνία με τους δημότες για την επίλυση των διαφόρων θεμάτων που τους απασχολούν
σχετικά με την λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης.

Ο Γεν. Διευθυντής ελέγχει την καθημερινή εργασία της επιχείρησης, ασκεί την εποπτεία επί της
διεξαγωγής των εργασιών κάθε υπηρεσίας έχοντας την διοίκηση του προσωπικού της και εισηγείται στο
Διοικητικό Συμβούλιο:

ΑΔΑ: ΩΨΘΩΟΛΚ8-ΑΓΒ



3

 Την ανάθεση μελετών έργων και προμηθειών και του τρόπου εκτέλεσης αυτών σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

 Την έγερση αγωγών, την άσκηση των ενδίκων μέσων ή την παραίτηση απ' αυτά και την επιδίωξη
συμβιβασμού.

 Τη συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων ή οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων
κοινής ωφέλειας στη δαπάνη κατασκευής έργων, τα οποία επιθυμεί να κατασκευάσει η επιχείρηση, κατά
προτεραιότητα, όπως και τους όρους συμμετοχής.

 Τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων της επιχείρησης, όπως και για την
τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Οι αρμόδιοι κατά περίπτωση προϊστάμενοι είναι
υποχρεωμένοι να θέτουν αμελλητί υπόψη του Γενικού Διευθυντή τέτοια ζητήματα.

 Όλα τα προς συζήτηση  θέματα.

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης αποφασίζει:
 Για την εκτέλεση προμηθειών και ανάληψης υποχρεώσεων, εφόσον η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει

το ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννιά ευρώ (5849,00€). Το όριο τούτο επιτρέπεται να
αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, σε συνδυασμό πάντοτε με την
κείμενη νομοθεσία.

 Για τη τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από την επιχείρηση θέσεις.
 Για τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό της επιχείρησης κατόπιν των εισηγήσεων των αρμοδίων κατά

περίπτωση προϊσταμένων.

Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης:
 Θεωρεί και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών της επιχείρησης, την οποία αρμοδιότητα μπορεί να

εκχωρήσει για ορισμένο ή αόριστο μέχρι ανάκλησης χρόνο και κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου στον Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

 Θεωρεί τα διάφορα τιμολόγια προμήθειας εργαλείων, υλικών κλπ. πριν από την έκδοση των ενταλμάτων
πληρωμής, αφού προηγουμένως ζητήσει από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες να βεβαιώσουν
ότι παραλήφθηκαν τα αναγραφόμενα στα τιμολόγια υλικά ή υπηρεσίες και ότι  η ποιότητα, οι τιμές
μονάδας και οι άλλοι όροι της προμήθειας είναι σύμφωνοι με την παραγγελία, τη σύμβαση ή το ιδιωτικό
συμφωνητικό.

 Υπογράφει όλα τα έγγραφα υπηρεσιακού χαρακτήρα. Τα έγγραφα ανάληψης υποχρεώσεων
υπογράφονται από το Γενικό Διευθυντή μόνο εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης.

 Έχει επίσης όλες τις άλλες αρμοδιότητες και εξουσίες που ορίζονται από τη διέπουσα της Δ.Ε.Υ.Α.
Κιλκίς νομοθεσία, τους άλλους εσωτερικούς κανονισμούς αυτής και αυτές που εκχωρεί προς αυτόν το
Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 Ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης καλεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τις πρώτες μέρες κάθε
μήνα, αλλά και όσες φορές κρίνει σκόπιμο, τους Διευθυντές Τεχνικών Υπηρεσιών και Διοικητικών -
Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών, να συντονίσει τις
εργασίες, να επιλύσει τυχόν διοικητικά ή τεχνικά προβλήματα και να ενημερώσει αυτούς για τη
μελλοντική πορεία της επιχείρησης.

 Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία  και κατανέμει αυτή στους αρμόδιους διευθυντές.
 Τον Γενικό Διευθυντή όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο κατά βαθμό ανώτερος και επί

ισόβαθμων ο αρχαιότερος οριζόμενος υπάλληλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
επιχείρησης, σύμφωνα (κατά παράλληλα έννοια) με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του
Ν. 1069/80.

Προτείνεται η αποδοχή του θέματος και η λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, και αφού έλαβε υπόψη του τον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς καθώς και την εισήγηση της Προέδρου,

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα
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 Την επανατοποθέτηση του Αβραμίδη Ηλία ως Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, θέση
την οποία κατέχει από τη σύσταση της επιχείρησης μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 37 και 71 του νέου ΟΕΥ.

 Στο αμέσως επόμενο Δ.Σ. να έρθει εισήγηση από τον Γ.Δ. για τον ορισμό των Διευθυντών
Τμημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:22-349/19-12-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας έκτακτης διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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