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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 11 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11676/06-11-15  πρόσκληση του Προέδρου του 
Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 

1. Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Μπίκας Χρήστος 

2. Τσάτσαρης Χρήστος  15. Κακαγιάννης Χρήστος 

3. Τσούγιας Χρήστος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

6. Τσιαπλές Θωμάς  19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Νικολάου Γεώργιος 

8. Πανάγου Ελευθερία  21. Ζησάκη Ξανθή  

9. Τσεργάς Κων/νος  22. -- 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. -- 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. -- 

12. Διψάνας Αχιλλεύς  25. -- 

13. Ζάχος Βασίλειος  26. -- 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8) 

1. Ντόντος Γεώργιος   5. Μαϊμάρης Δημήτριος 

2. Τζέκας Θωμάς    6. Έξαρχος Γεώργιος 

3. Αργυρίου Ιωάννης   

4. Βλάγκας Ιωάννης   Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 

    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σωτ., Κούσιος Αναστ. Κων., Λαϊνας Αθ., Γαγάρας Νικ., 
Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελευθέριος, Μπίκας Ι., Νταής Βας.] καθώς και οι  εκπρόσωποι 
Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γ.,  Μήτσιου Ι., Καραμανές Νικ., 
Σακκαβός Ι.]. 

   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  

 
ΘΕΜΑ ( 15o ). «Γνωμοδότηση επί του καταρτισθέντος Ο.Ε.Υ της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.»         
Αριθ. Απόφασης ( 246 ). 
 Το θέμα Εισηγήθηκε ο  Δήμαρχος  



 
 Η  ΔΕΥΑ Τεμπών μας απέστειλε σχέδιο του ΟΕΥ (απόφαση 78/2015 Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ – 
ΑΔΑ: ΩΑΤΓΟΡΝ6-ΑΩΜ) που κατάρτισε προκειμένου ως Δ.Σ να γνωμοδοτήσουμε επ’ αυτού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80. 
   Ο Οργανισμός στην ουσία ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την οργάνωση, 
σύνθεση, τη λειτουργία των υπηρεσιών, τις τοποθετήσεις ανάλογα με την ειδικότητα και τις 
ανάγκες της υπηρεσίας, τον τρόπο πρόσληψης και απόλυσης, τις αποδοχές, την πειθαρχική 
ευθύνη, γενικά την αμφίδρομη σχέση υπηρεσίας και υπηρετούντων ως εργασιακή σχέση. 
Υπάρχουν διάφορα άρθρα πως διοικείται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ. Κάτω από το 
Δ.Σ. είναι ο Γενικός Διευθυντής, τα γραφεία που υποστηρίζουν τον Πρόεδρο, η γραμματεία 
Προέδρου, ο νομικός σύμβουλος, οι εξωτερικοί σύμβουλοι, το γραφείο πολιτικής σχεδίασης 
εκτάκτων αναγκών κ.λ.π.  
 Συγκρότηση των υπηρεσιών. Η ΔΕΥΑΤ συγκροτείται από την Γενική Διεύθυνση, την 
Τεχνική Υπηρεσία, την Οικονομική -Διοικητική Υπηρεσία, οι διευθύνσεις συγκροτούνται σε 
τμήματα και σε γραφεία και υπάρχει όλο αυτό το Οργανόγραμμα.  
Στο άρθρο 6 αναφέρονται οι αρμοδιότητες του κάθε γραφείου που σας ανέφερα και πριν. 
Ο νομικός σύμβουλος που παρέχει υποστήριξη σε νομικά θέματα, η Γραμματεία του 
Προέδρου ασχολείται με ζητήματα οργάνωσης γραφείου, λειτουργίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου κ.λ.π. Οι εξωτερικοί συνεργάτες μπορεί να είναι διαφόρων ειδικοτήτων, 
φοροτεχνικοί, πολιτικοί μηχανικοί, χημικοί, μηχανολόγοι κ.λ.π.  
Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι αρμοδιότητες της Γραμματείας Διαχείρισης, του γραφείου 
υπευθύνου Διαχείρισης Ποιότητας και του γραφείου Συμβουλίου Προγραμματισμού & 
Ανάπτυξης-Πληροφορικής.  
 Στο άρθρο 8 αναφέρεται στη Διάρθρωση των Υπηρεσιών με κάθε υπηρεσία, τα 
υποτμήματα να το πω έτσι, τα τμήματα από τα οποία διέπεται.  
 Στο άρθρο 9 έχουμε τις Ειδικότητες, τα Προσόντα και τις Οργανικές θέσεις, όπου 
προβλέπεται ανά θέση και δίπλα είναι ο αριθμός των θέσεων. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 
δεκαέξι θέσεις αυτή τη στιγμή αυτό που προβλέπει το Οργανόγραμμα. Γιατί υπήρχε μία 
οδηγία της Περιφέρειας να πάμε σε ένα σφιχτό σχεδιασμό και ανάλογα, στην πορεία μετά 
βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί.  
 Από το άρθρο 10 μέχρι το 26ο περιγράφονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, 
δικαιώματα των διευθυντών, οι αρμοδιότητες τεχνικής υπηρεσίας, οι αρμοδιότητες των 
προϊσταμένων, του γραφείου σχεδιασμού-προγραμματισμού- μελετών και εκτέλεσης 
έργων, της διαχείρισης προστασίας υδάτινων πόρων, του γραφείου λειτουργίας και 
συντήρησης δικτύου ύδρευσης και άρδευσης, αρμοδιότητες μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. Στο δεύτερο μέρος έχουμε τη διάκριση προσωπικού σε τακτικό και 
έκτακτο, ο αριθμός καθορίζεται με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης. Τηρείται μητρώο 
προσωπικού, αναφέρονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του προσωπικού. Η 
πρόσληψη γίνεται εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο 
με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάθε πρόσληψη είναι δοκιμαστική για ένα έτος. Η πρόσληψη 
έκτακτου προσωπικού γίνεται από το Δ.Σ. της επιχείρησης. Επίσης, στο άρθρο 33 
αναφέρονται τα γενικά προσόντα πρόσληψης, τα κωλύματα διορισμού, αναφέρονται οι 
αποδοχές, οι άδειες προσωπικού κ.λ.π. Να μην κουράζω το Σώμα. Στο κεφάλαιο 5 
αναφέρονται οι πειθαρχικές παραβάσεις, τα παραπτώματα, οι πειθαρχικές ποινές, 
πειθαρχικές διαδικασίες, οι απολογίες και άλλα. Στο κεφάλαιο 6 αναφέρεται η εργασιακή 
σχέση όπως: αυτοδίκαιη λύση εργασιακής σύμβασης, απόλυση προσωπικού, παραίτηση 
προσωπικού, κίνητρα εθελούσιας εξόδου, μετάταξη, μετακίνηση προσωπικού κ.λ.π. Η 
μισθοδοσία του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με την έγκριση μεσοπροθέσμου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 12-15 και υπάρχει και για τα δύο παιδιά τα οποία πρόσφατα 
έγιναν αορίστου χρόνου, υπάρχει μία πρόβλεψη για την κάλυψη των δαπανών στο ποσό 



4.274,88 που αφορά το 2015, ενώ προβλέπεται η δαπάνη 25.649,25 που αφορά τα επόμενα 
έτη, που σαφώς και θα προβλέπονται στους προϋπολογισμούς που κατατέθηκαν.  
 Κατόπιν, των παραπάνω και του Οργανισμού, τον  οποίο σας παραθέτω 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ  θετική γνωμοδότηση επί του σχεδίου Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΤ. 
 
Ακολούθησαν ερωτήσεις – τοποθετήσεις:  
Μανώλης: «δε συμφωνώ για την πρόβλεψη θέσης Γεωπόνου, είναι πανελλήνια πρωτοτυπία 
η θέση γεωπόνου σε ΔΕΥΑΤ, τι υπηρεσίες να προσφέρει ο Γεωπόνος στη  ΔΕΥΑΤ? και 
προτείνω τις εξής επιπλέον θέσεις, Χημικού Π.Ε. , Δημόσιας Υγείας ΤΕ, διότι υπηρεσία που 
παρέχει δημόσιο αγαθό υγείας πρέπει να διαθέτει και αρμόδιο υπάλληλο και Αποθηκάριο 
Δ.Ε. για τον έλεγχο των υλικών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης που θα εισάγονται 
και θα εξάγονται από την αποθήκη της ΔΕΥΑΤ».   
Μπίκας: Κατά 
 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, την εισήγηση του Δημάρχου, το 
σχέδιο ΟΕΥ της ΔΕΥΑΤ [απόφαση 78/2015 Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ], τις απόψεις των δημοτικών 
συμβούλων και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησαν Μπίκας & Μανώλης]. 
 

Κατά Πλειοψηφία Γνωμοδοτεί 
 

 Θετικά επί του καταρτιζόμενου σχεδίου Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΤ όπως αυτός εμφανίζεται  
στην υπ’ αριθ. 78/2015 [ΑΔΑ: ΩΑΤΓΟΡΝ6-ΑΩΜ] απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ. 

 
Οι κ.κ. Κυρίτσης, Νικολάου,  Καραναστάσης, δήλωσαν ότι συμφωνούν με το σχέδιο 

του Ο.Ε.Υ.,  με την παρατήρηση ότι θα ήθελαν  να περιλαμβάνονται και οι ειδικότητες που 
πρότεινε ο κ. Μανώλης (Χημικός, Δημόσιας Υγείας, Αποθηκάριος). 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 246/2015 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Τσέτσιλας Δημ. 

 


