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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  5/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 14/03/2014   Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 12:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη        Ημερομηνία: 10/03/2014 
 

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

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς,  Α. Πρόεδρος 

2) Ουρανία Κασκαμανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος  
3) Ιωάννης Δημητριάδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος  

4) Κωνσταντίνος Πάταρας, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος 
5) Χριστόφορος Πιπερίδης, Αντιδήμαρχος Κιλκίς, Μέλος  
6) Σισμανίδης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

7) Παντελής Μαιδάνογλου, Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου, μέλος  

 

ΘΕΜΑ 2Ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2014 
 

Θέματα εργαζομένων – διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων. (Απόφαση 
52/2014). 

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΔΕΥΤΕΡΟ θέμα της  

ημερήσιας διάταξης έθεσε προς συζήτηση τον τίτλο του θέματος.   

Τέθηκε υπόψη των μελών του ΔΣ η εισήγηση του Αβραμίδη Ηλία για άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του 
Ιωάννη Παραγιού, εργαζόμενου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στη ΔΕΥΑ Κιλκίς, σε εφαρμογή του 
ΕΚΥ της ΔΕΥΑ Κιλκίς (ΦΕΚ Β, αριθμός 33, 18 Ιανουαρίου 2005), για τους εξής λόγους: 

Την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014, και περί την ώρα 12:00 ήρθε ο ανωτέρω στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή, 
και κάθισε στο τραπέζι των συνεδριάσεων.  

Άνοιξε τη συζήτηση για την επικύρωση της προμήθειας αντλιών από το τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης, 
λέγοντας ότι εγκρίθηκε η απόφαση του ΔΣ για την παραπάνω προμήθεια. 
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Απάντησα λέγοντας ότι αυτό είναι ευχάριστο. 

Ανταπάντησε λέγοντας ότι πρέπει να ακυρωθεί η απόφαση, επειδή δεν εντάχθηκε στο ενιαίο πρόγραμμα 
προμηθειών (ΕΠΠ), κάτι που έμαθε τηλεφωνώντας στην Αθήνα, παρά την αντίθετη γνώμη της υπεύθυνης 
του ελέγχου νομιμότητας στο Κιλκίς, η οποία υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται να εντάσσονται οι προμήθειες 
των ΔΕΥΑ στο ΕΠΠ, κάτι που είναι ευνοϊκό για τη ΔΕΥΑ.  

Κοντολογίς, εμφανίζεται να αντιτίθεται ο Παραγιός στην άποψη της υπεύθυνης ελεγκτού νομιμότητας, η 
οποία άποψη είναι επωφελής για τη ΔΕΥΑ Κιλκίς και δεν θα εμπλέκει σε άλλες περιπέτειες όπως η άσκηση 
διώξεων από τον προσωρινό ανάδοχο του έργου.  

Η ακριβής μου διατύπωση ήταν αυτολεξεί «γιατί το κάνεις αυτό; Θέλεις να φάμε μήνυση από τον Αϊβαζίδη;» 
σημειωτέον ο Αϊβαζίδης είναι ο μειοδότης και κατά συνέπεια ο ανάδοχος της προμήθειας. 

Εκείνη τη στιγμή εξεμάνη και ωρυόμενος όρμησε απειλητικά στο γραφείο μου, έριξε την οθόνη του 
υπολογιστή και τα γυαλιά μου, με άρπαξε από τα ρούχα στο στήθος και λέγοντας «τι είπες ρε» κλπ. 

Πριν προλάβω να συνέλθω από την έκπληξη και κρατώντας ευτυχώς την ψυχραιμία μου, ρωτούσα τι 
έπαθες, γιατί κάνεις έτσι κλπ. Το ίδιο άρχισαν να φωνάζουν και οι παρευρισκόμενοι εκείνη τη στιγμή στο 
γραφείο Αποστολίδης Νίκος και Ελισάβετ Νάσκα, εργαζόμενοι της ΔΕΥΑ Κιλκίς και ο Χανοζίδης Γεωργίος, 
δημοτικός υπάλληλος, οι οποίοι προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν φωνάζοντας τι κάνεις; Τι έπαθες κλπ. 

Ο ίδιος σε κατάσταση αμοκ συνέχισε να με κρατά από τα ρούχα ερχόμενος σε απόσταση αναπνοής και να 
φωνάζει τόσο δυνατά, ώστε το επεισόδιο να γίνει αντιληπτό από τα διπλανά γραφεία.   

Κάποια στιγμή ηρέμησε και συνήλθε κάπως, και όταν άκουσε από τους παρευρισκόμενους τι πραγματικά 
είπα, ισχυρίστηκε ότι παράκουσε την έκφρασή μου και την εξέλαβε ως προσβλητική και ζήτησε χλιαρά 
συγνώμη. 

Το περιστατικό αυτό αν εξεταστεί μεμονωμένα, δεν κατέληξε στα χειρότερα, δηλαδή σε αντίστοιχη 
αντίδραση από την πλευρά μου που θα οδηγούσε στον πλήρη εξευτελισμό μου, και οφείλεται κυρίως στην 
αρχική μου έκπληξη, την ψυχραιμία της στιγμής και την στιγμιαία αδράνεια για την ενέργεια του Παραγιού. 

Όμως στη συνέχεια με προβλημάτισε πολύ, επειδή η συμπεριφορά του ιδίου είναι προκλητική και 
προσβλητική  προς όλους, σταθερά επαναλαμβανόμενη και συνεχώς αυξανόμενης έντασης. Η 
επιθετικότητά του είναι έκδηλη σε όλο τον περίγυρό του και λίγο έως πολύ γνωστή. Οι πολλοί εργαζόμενοι 
και συναλλασσόμενοι με τη ΔΕΥΑ Κιλκίς δέχθηκαν προσβολές από τον ίδιο. Το σφάλμα είναι ότι έγιναν  
ανεκτές λογω συναδελφικότητας με την ελπίδα ότι θα καταλαγιάσουν. Όμως στην πραγματικότητα η 
κατάσταση οδηγήθηκε από τα λόγια στη χειρονομίες.  

Πλέον των ανωτέρω, η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά του ιδίου αποτυπώνεται και στα εξής: 

1. Αρνείται να υπογράφει το παρουσιολόγιο 
2. Αρνείται να ζητά έγγραφη άδεια. 
3. Δεν τηρεί το ωράριο εργασίας. 
4. Καπνίζει στους χώρους εργασίας 

Είμαι υποχρεωμένος ως γενικός διευθυντής, να φροντίσω να υπάρχει υγιές περιβάλλον εργασίας με ηρεμία 
και αξιοπρέπεια. Δεν είναι ευχάριστο να εγκαλείται ένας εργαζόμενος που είναι στον ίδιο χώρο και μάλιστα 
κατέχει θέση ευθύνης. Όμως προέχει η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. 

 

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

εισήγηση του Προέδρου.   

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα 
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Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ.Σ. να ζητήσει έγγραφες εξηγήσεις, το θέμα θα συζητηθεί σε 
επόμενη συνεδρίαση. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 52/2014 

 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 

 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο A. Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς 

 

 

 

Τσαντάκης Δημήτριος 
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς 

 
 


