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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με την αρ. 4/8-9-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εγκρίθηκε πρόταση
τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βέροιας, η οποία και ψηφίσθηκε με την αρ. 263/2020
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Στη συνέχεια το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Ημαθίας με την αρ. 54/2020
απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της ως άνω προτεινόμενης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του Δήμου
μας και το εν λόγω σχέδιο τροποποίησης διαβιβάσθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης για έλεγχο και δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Με το αρ. 8020/12-11-2020 έγγραφό του το Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Ημαθίας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης μας γνωρίζει τα εξής :
«Με το ανωτέρω σχετικό (22296/6-11-20) έγγραφό σας μας στείλατε για δημοσίευση στο ΦΕΚ, την αριθ.
263/2020 απόφαση δημοτικού συμβουλίου και τα συνημμένα, περί τροποποίησης του οικείου Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Από το πρακτικό της ανωτέρω απόφασης και το σχέδιο του ΟΕΥ, όπως διαμορφώνεται κατόπιν των αλλαγών που
επιφέρει η τροποποίηση, προκύπτουν τα εξής:
1. Στις σχετικές εισηγήσεις προς την εκτελεστική επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο, δεν υπάρχει αναφορά στην
απαλοιφή του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, που εξακολουθεί να εμφανίζεται στο εδάφιο 7 της παραγράφου ΑΙ
του άρθρου 1 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του ΟΕΥ.
2. Παρά τη μετονομασία του Τμήματος Προμηθειών - Αποθηκών σε «ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ — ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ» και του Γραφείου Προμηθειών σε «Γραφείο Προμηθειών - Υπηρεσιών», δεν τροποποιείται
αντίστοιχα το άρθρο 1 παρ. Β3 του ΟΕΥ, αναφορικά με τη διάρθρωση των οργανικών μονάδων της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία ανήκουν.
3. Ομοίως δεν έχει τροποποιηθεί και το άρθρο 7 «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» του ΟΕΥ, όπου το
ανωτέρω Τμήμα εξακολουθεί να υφίσταται ως «ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ».
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας, παρακαλούμε για δικές σας
ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007.»

Διαβιβάζουμε τη με αρ. 6/23-11-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκε (συμπληρωματικά) πρόταση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βέροιας με βάση τις
πιο πάνω παρατηρήσεις του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Ημαθίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,
και προτείνουμε την τροποποίηση – συμπλήρωση της με αρ. 263/2020 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής :
Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Βέροιας, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1606 Β΄/2011 και ισχύει :
1. Απαλείφεται το εδάφιο 7 της παρ. Α1 του άρθρου 1 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
2. Τροποποιείται η παρ. Β3 του άρθρου 1 ως εξής : «Β3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –
ΑΠΟΘΗΚΩΝ».
3. Τροποποιείται το άρθρο 7 «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ως εξής : ΙΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
– ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΩΝ».
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η με αρ. 263/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας.
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