
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
                                                                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
               Δ.Ε.Υ.Α.Π.                                      του πρακτικού της με αριθμό 5/2017
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                      Συνεδρίασης       του          Διοικητικού 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                     Συμβουλίου  της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου
               ΠΑΡΟΥ                   
                                                    

Α π ό φ α σ η: 29/2017

                            Π ε ρ ί λ η ψ η : Ορισμός Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
 

Στην  Πάρο  σήμερα  02  Μαίου  2017  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  12:30  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων  της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικίας-Καμαρών, μετά από 
την 911/28-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον 
ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  Δ.Ε.Υ.Α.Π.  και  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό    στους 
Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού 
Συμβουλίου,  απαρτία  και  λήψη  αποφάσεων»  Δημοτικών  Επιχειρήσεων  Ύδρευσης 
Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, 
για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 Συμβούλων παρόντες ήταν 7.
              
                Π α ρ ό ν τ ε ς                                                  Α π ό ν τ ε ς
1. Ρούσσος Βατίστας                                         
2. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος          
3. Σαρρή-Παπακυρίλλου Θεοδώρα                                      
4. Χριστόφορος Ευστράτιος 
5. Μιχαλάτος Παναγιώτης
6. Καλακώνας Μηνάς 
7. Φωτίου Ελευθέριος

Στην   συνεδρίαση  παραβρέθηκε  η  υπάλληλος  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Πάρου  κ.  Στέλλα 
Αυγουστίνα για την τήρηση των πρακτικών.
     Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα  από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης.

    Θέμα: 1ο Η.Δ.                                                                 Εισηγητής:  κ. Πρόεδρος 

       Σύμφωνα με την υπ’αρ. 28/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. επανέρχεται το 
θέμα του ορισμού του Γενικού Διευθυντή στην Επιχείρηση μετά από την μελέτη των 
βιογραφικών  και  των  απαντήσεων  στη  συνέντευξη  των  υποψηφίων  από  τους  κ.κ. 
Συμβούλους. Στην εισήγηση του ο κ. Πρόεδρος έκανε γνωστό στους κ.κ, Συμβούλους 
ότι από τους 6 υποψήφιους απέμειναν μόνο τρεις ήτοι ο κ. Καραμανές Νικόλαος, ο κ.  
Δημακόπουλος Ιωάννης και ο κ. Αμπάζογλου Ιωάννης. Και αυτό γιατί ο μεν κ. Σιάμπος 
Δημήτριος  επικοινώνησε μετά  από την συνέντευξη που έδωσε και  ανέφερε  ότι  δεν 
ενδιαφέρεται πλέον και ο δε κ. Τζανάκης Χαράλαμπος είπε ότι δεν ενδιαφέρεται γιατί ο 
μισθός  είναι  μικρός,  το  οποίο  δήλωσε  και  κατά  την  διάρκεια  της  συνέντευξης.  Ο 
επικρατέστερος, σύμφωνα με την απόφαση των κ.κ. Συμβούλων ήταν ο κ. Λυμπερίδης 
Γεώργιος  οπότε  εξουσιοδότησαν  τον  κ.  Πρόεδρο  να  επικοινωνήσει  μαζί  του 
προκειμένου να του ανακοινώσει την απόφασή τους. Η απάντηση του όμως που έδωσε 
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ήταν ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον. Οπότε η επιλογή θα γίνει πλέον ανάμεσα στους 3 
εναπομείναντες και αυτό θα γίνει μετά από ψηφοφορία. Ο κ. Μιχαλάτος Παναγώτης, 
και  ο  κ.  Χριστόφορος  Ευστράτιος  ψήφισαν  τον  κ.  Καραμανέ  Νικόλαο  γιατί  έχει 
πλούσιο  βιογραφικό  και  ανάλογη  εργασιακή  εμπειρία.  Η  κ.  Σαρρή-Παπακυρίλλου 
Θεοδώρα και ο κ. Φωτίου Ελευθέριος ψήφισαν και αυτοί τον κ. Καραμανέ Νικόλαο 
γιατί εκτός από τα προαναφερόμενα επισήμαναν ότι έχει εμπειρία και στην διοίκηση 
μεγάλου αριθμού εργαζομένων.  Ο κ.  Καλακώνας Μηνάς ψήφισε και  εκείνος τον κ. 
Καραμανέ Νικόλαο για τους ίδιους λόγους ελπίζοντας ότι με τα προσόντα που διαθέτει 
θα  είναι  σε  θέση  να  ανταπεξέλθει  στις  απαιτήσεις  του  καλοκαιριού  που  έρχεται 
επισημαίνοντας ότι θα ήθελε τα προσόντα αυτά να τα είχαν και οι άλλοι 2 υποψήφιοι οι 
οποίοι  έχουν  παριανή  καταγωγή.  Ο  κ.  Τριπολιτσιώτης  Γεώργιος  ψήφισε  τον  κ. 
Αμπάζογλου  Ιωάννη  γιατί  έχει  παριανή  καταγωγή  και  ο  ίδιος  είναι  τοπικιστής  και 
επιπλέον επειδή είναι αυτής της δουλειάς κρίνει ότι θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει 
στις  υποχρεώσεις  του  παρόλο  που  δεν  διαθέτει  την  εμπειρία  που  ομολογουμένως 
διαθέτει ο κ. Καραμανές Νικόλαος. Ο κ. Πρόεδρος ψήφισε και εκείνος τον κ. Καραμανέ 
Νικόλαο γιατί  σύμφωνα με το βιογραφικό του,  εκτός των άλλων,  κατείχε και  θέση 
Προϊσταμένου σε κάποια τμήματα μεταξύ των οποίων και σε τεχνικό τμήμα μελέτης 
και  κατασκευής  βιολογικών  καθαρισμών  και  μονάδων  επεξεργασίας  νερού   και 
επιπλέον έμεινε ευχαριστημένος και από την συνέντευξη του.
      Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος είπε ότι η θέση του Γενικού Διευθυντή θα μείνει κενή 
μέχρι την 1/6/2017 οπότε και θα αναλάβει τα καθήκοντα του ο κ. Καραμανές και πρέπει 
να τοποθετηθεί αναπληρωτής Δ/ντής για να καλύψει το κενό διάστημα από 1/5/2017 
έως  31/5/2017,  ο  οποίος  σύμφωνα  με  τον  Ο.Ε.Υ.  πρέπει  να  είναι  ο  παλαιότερος 
υπάλληλος Π.Ε. της Επιχείρησης. Αυτός είναι ο κ. Φωτίου Ελευθέριος στον οποίο και 
έγινε η πρόταση να αναλάβει την θέση του αναπληρωτή Γεν. Δ/ντή. Εκείνος απάντησε 
ότι  θα ήθελε να αποδεχθεί την πρόταση αυτή  αλλά  επειδή είναι αποσπασμένος στο 
Δήμο Πάρου, μετά από απόφαση του Δημάρχου, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις από τις 
οποίες αν δεν αποδεσμευθεί  δεν είναι δυνατόν να αναλάβει τα καθήκοντα αυτής της 
θέσης.  Ο  επόμενος  υπάλληλος  που  δικαιούται  τη  θέση  είναι  η  κ.  Τριανταφύλλου 
Ειρήνη, η οποία όμως το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα είναι εκτός Πάρου για 
λόγους  υγείας  και  ως  εκ  τούτου  δεν  είναι  δυνατόν  να  αναλάβει  τη  θέση  αυτή.  Ο 
επόμενος κατά σειρά υπάλληλος είναι η κ. Μαύρη Μαρία-Μαρουσώ, η οποία δέχεται 
να αναλάβει τις υποχρεώσεις του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. 

Το  Διοικητικό Συμβούλιο,

αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου,  έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του 
άρθρου  4  του  Ν.  1069/80  «Περί  λειτουργίας  Διοικητικού Συμβουλίου,  απαρτία  και 
λήψη  αποφάσεων»  Δημοτικών  Επιχειρήσεων  Ύδρευσης  Αποχέτευσης  όπως  αυτός 
τροποποιήθηκε από τους  Ν.  2307/95,  2503/97 και  2647/98 και  μετά από διαλογική 
συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,

1) Τον  ορισμό του κ.  Καραμανέ Νικολάου,  Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.,  στη 
θέση  του  Γενικού  Διευθυντή  της  Δ.Ε.Υ.Α.Π.,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου.

2) Ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ορίζεται η 1η Ιουνίου 2017.
3) Οι μεικτές αποδοχές του καθορίζονται με βάση το Ν. 4354/2015.
4) Οι εργοδοτικές εισφορές θα βαρύνουν την Επιχείρηση.
5) Οι  αρμοδιότητες  και  τα  καθήκοντά  του  προβλέπονται  από  το  άρθρο  6  του 

Ν.1069/80 και από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

 

ΑΔΑ: ΨΒ3ΝΟΡΓΠ-ΑΙΧ



Στην  ανωτέρω  απόφαση  μειοψήφησε  ο  κ.  Τριπολιτσιώτης  Γεώργιος  ο  οποίος 
πρότεινε για την θέση αυτή τον κ. Αμπάζογλου Ιωάννη.

                                         Αποφασίζει ομόφωνα,

   Την τοποθέτηση της  κ.  Μαύρη Μαρίας-Μαρουσώς, Χημικού Π.Ε.  στη θέση της 
Αναπληρώτριας  Γενικής  Διευθύντριας  για  το  χρονικό  διάστημα  από  1/5/2017  έως 
31/5/2017.

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 29/2017

 Ύστερα  από την εξάντληση και των υπολοίπων θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε  επιβεβαίωση  των  παραπάνω συντάχθηκε  το  πρακτικό  αυτό  και  υπογράφεται  ως 
κατωτέρω.- 

                               Ο Πρόεδρος                                           Τα Μέλη
                    Ρούσσος Βατίστας                                    Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

Σαρρή-Παπακυρίλλου  Θ. 
Χριστόφορος Ευστράτιος

         Μιχαλάτος Παναγιώτης
Καλακώνας Μηνάς

                                                              Φωτίου Ελευθέριος

Για την ακρίβεια
       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                        Η Γραμματέας 

        Ρούσσος Βατίστας                                                    Στέλλα Αυγουστίνα
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