
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(Μετά τη Δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  16/27-10-2014  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 166/2014 Θέμα:  «Καταβολή  αποζημίωσης  του  Προέδρου  του 

Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  27 
Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και  Αποχέτευσης Θέρμης» σε 
τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 3791/23-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του  Δ.Σ.  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του 
Ν.1069/1980  (ΦΕΚ  191  Α71980)  περί  «Κινήτρων  δια  την  ίδρυσιν  Επιχειρήσεων  Υδρεύσεως  και 
Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
9 δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1
.

Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης(προσήλθε κατά 
την συζήτηση του 1ου θέματος)

2
.

Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Παυλίδου Ελισάβετ (αναπληρώτρια Τακτικού 
Μέλους, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου 

θέματος)
3
.

Αναγνώστου Πασχάλης

4
.

Χρυσοχόου Παύλος

5
.

Δημητρίου Δημήτριος

6
.

Καλαμπίδης Δημήτριος

7
.

Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

8
.

Λεμονάκη Χρύσα

9
.

Ζωντανού Μαρία (αναπληρώτρια Τακτικού 
Μέλους)

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, με την με αριθμό 
405/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία αφορούσε τον ορισμό των μελών  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ενιαίας  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Δήμου 
Θέρμης (Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης), ορίσθηκε Πρόεδρος αυτής ο κ. Πονερίδης Παναγιώτης και Αντιπρόεδρος ο 
κ. Καραουλάνης Δημήτριος.

Σύμφωνα  με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.1069/1980 Περί κινήτρων 
δια  την ίδρυσιν  Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και  Αποχετεύσεως,  «7.  Στον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου στην περίπτωση που δεν είναι Δήμαρχος μπορεί να καταβάλλεται για τις παρεχόμενες  
στην επιχείρηση υπηρεσίες του αποζημίωση καθοριζόμενη με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της  
Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, που δεν μπορεί να  
υπερβαίνει  το 50% του ποσού των εξόδων παράστασης που εισπράττει  ο Δήμαρχος του οικείου  
δήμου…….»

Σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 4093/201,  παρ. Γ΄« ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»,  υποπαρ.  Γ1 «ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΤΟΜΕΑ»:  «Από 
1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των  
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Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των  
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  
των Δήμων και  των Περιφερειών,  καθώς και  των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών,  
συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες  
οι  Οργανισμοί  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  κατέχουν  ποσοστό  πάνω  από  το  50%  του  μετοχικού  
κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)».

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  προτείνει  να  ορισθεί  αποζημίωση,  για  τις  παρεχόμενες  στην 
Επιχείρηση υπηρεσίες του και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 
του Προέδρου,  τις  διατάξεις  της  παραγράφου 7  του άρθρου 3 του Ν.1069/1980 καθώς  και  τις 
διατάξεις  του  Ν.  4093/2012,   παρ.  Γ΄«  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», υποπαρ. Γ1 «ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» παρ.5.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόφωνα

1. Την καταβολή αποζημίωσης, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρεχόμενες 
στην Επιχείρηση υπηρεσίες του.

2. Ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης να είναι ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού 
των εξόδων παράστασης που εισπράττει  ο Δήμαρχος του Δήμου Θέρμης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4093/2012 όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το ύψος του πληθυσμού(> = 
20.000 και < = 100.000>), ποσού 1.710,00€ (3.420,00-50%=1.710,00).

3. Επί του ποσού που προκύπτει με βάσει το 50% της αποζημίωσης του Δημάρχου του Δήμου 
Θέρμης,  ήτοι  ποσό  1.710,00  επιβάλλεται  μείωση  50% σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν. 
4093/2012  παρ.  Γ΄« ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», 
υποπαρ.  Γ1 «ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΤΟΜΕΑ»  παρ.,  ‘ήτοι  1.710,00€-50%  = 
855,00€.

4. Στον οικονομικό  προϋπολογισμό  έτους  2014 και  στον  Κ.Α.  61-01-00-0000 έχει  εγγραφεί 
σχετική πίστωση. 

5. Μέχρι  τη  λήξη  της  θητείας  θα  υπάρχει  πρόβλεψη  για  ανάλογη  δαπάνη  σε  βάρος  των 
προϋπολογισμών  της  επιχείρησης  για  την  οποία  θα  εγγραφούν  σχετικές  πιστώσεις  στους 
αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των ετών αυτών.

6. Η απόφαση αυτή να ισχύει από τη λήψη της.
7. Η  απόφαση  αυτή  να  διαβιβαστεί  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Μακεδονίας-Θράκης, 

σύμφωνα με τον Ν 1069/80.

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 16 απόφαση 166/27-10-2014
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                                                                  
                                                              ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: ΩΥΨΖΟΛΖΛ-77Μ


	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόφωνα
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ		 ΤΑ ΜΕΛΗ 		  ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

		2015-01-29T11:52:36+0200
	Athens




