
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                                                                  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  2/01-03-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 26/2016 Θέμα:  «Καταβολή  ημερήσιος  αποζημίωσης  για  εκτός  έδρας 

μετακίνηση υπαλλήλων».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  1 

Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη 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. 479/25-02-2016 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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα έξι(6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Λεμονάκη Χρυσούλα (προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Καραμβαλάση Γεωργία
5. Αναγνώστου Πασχάλης 5. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
6. Καλαμπίδης Δημήτριος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  διοικεί  την  επιχείρησιν  και  

διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την  

επιχείρησιν θέματος…»  

Με  την  με  αριθμό  12/2016  απόφαση  εγκρίθηκε  η  συμμετοχή  των  υπαλλήλων  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ κ. Γεωργακούδη Κωνσταντίνο Π.Ε. Χημικό Μηχανικό, Προϊστάμενο Τμήματος Βιολογικού 

Καθαρισμού,  Ποιοτικού  Ελέγχου,  Προστασίας  Περιβάλλοντος  &  Υδάτινων  Πόρων  και  κ. 

Μανουσαρίδου Ελένη, Δ.Ε. Λογιστικού Διοικητικού, Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος η οποία 

έχει  επιφορτισθεί  και  με  τη  διαχείριση  των  έργων  μέσω  ΕΣΠΑ  και  των  χρηματοροών  του 

προγράμματος,  στο  Επιστημονικό  Συνέδριο  που  διοργανώθηκε  στην  Αθήνα  με  θέμα  «Βιώσιμη 

Διαχείριση  Αστικού  Νερού  -  Ανταλλαγή  Βέλτιστων  Πρακτικών  στην  Ευρώπη» την  26η  & 27η 

Ιανουαρίου  2016,  στο  χώρο  «TheHUBEvents»,  από  την  ‘Ένωση  Δημοτικών  Επιχειρήσεων 

Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. 
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Ομοίως εγκρίθηκε η μετάβασή τους στην Αθήνα με ημέρα αναχώρησης την 26η/01/2016 

πρωινή  -  ημέρα  επιστροφής  η  28η/01/2016  μεσημβρινή,  ημέρα  ανάληψης  καθηκόντων  η 

29η/01/2016.

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  2685/99  (ΦΕΚ  1/05.01.1999  τεύχος  Α)

«Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» 

στους ανωτέρω χορηγείται ημερήσια αποζημίωση για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων, τα οποία 

προκαλούνται λόγω της μετακίνησης και παραμονής τους εκτός έδρας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ.4 του Ν.4336/2015  «Ημερήσια αποζημίωση 

είναι το χρηματικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη κυρίως των 

εξόδων διατροφής, κατά τη μετακίνηση και παραμονή του εκτός έδρας. Η ημερήσια αποζημίωση 

ορίζεται  στο  ποσό  των  σαράντα  (40)  ευρώ,  ανεξάρτητα  από  τη  θέση  ή  το  βαθμό  του 

μετακινουμένου» 

Ομοίως σύμφωνα με το άρθρου 11 παρ2 του ν. 4336/2015 «Η ημερήσια αποζημίωση της 

προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται: 

Α.Ολόκληρη:

α.  Όταν καταβάλλονται  δαπάνες διανυκτέρευσης,  σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου  

10……, (………)ε. Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών».
Βάσει  των  επισυναπτόμενων  δικαιολογητικών  η  μετάβαση  των  ανωτέρω  υπαλλήλων 

πραγματοποιήθηκε και η καταβαλλόμενη ημερήσια αποζημίωση στους ανωτέρω έχει ως εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
ΠΟΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 (40,00*2)=80,00€ 40,00 120,00€

ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 (40,00*2)=80,00€ 40,00 120,00€

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 
εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα

1. Εγκρίνει ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας τρεις (3) με δύο (2) διανυκτερεύσεις.

2. Εγκρίνει  την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης στους υπαλλήλους,  κ. Γεωργακούδη 

Κωνσταντίνο  Π.Ε.  Χημικό  Μηχανικό,  Προϊστάμενο  Τμήματος  Βιολογικού  Καθαρισμού, 

Ποιοτικού Ελέγχου, Προστασίας Περιβάλλοντος & Υδάτινων Πόρων και κ. Μανουσαρίδου 

Ελένη, Δ.Ε. Λογιστικού Διοικητικού, Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος, όπως αναλύεται 

στο εισηγητικό μέρος της απόφασης.

3. Ψηφίζει  δέσμευση  ποσού  240,00€  από  τον  Κ.Α.  64-12-00-0000  «Έξοδα  Ταξιδίων» 

προϋπολογισμού έτους 2016.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 26/01-03-2016
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  
ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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