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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  6/02-06-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 56/2016 Θέμα:  «Έγκριση  δαπανών  συμμετοχής  υπαλλήλου  της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ στο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώθηκε στη 
Λάρισα με θέμα :  "Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και 
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α.", από 
την ‘Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 
(Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και τη Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας και καταβολή ημερήσιας 
αποζημίωσης για εκτός έδρας μετακίνηση υπαλλήλων»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  2 

Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη 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. 1644/27-05-2016 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 οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
2. Καραουλάνης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Αναγνώστου Πασχάλης
3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Καλαμπίδης Δημήτριος
4.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
5. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Λεμονάκη Χρυσούλα 
8. Καραμβαλάση Γεωργία

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 5o 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  115/2016  απόφαση  του  Προέδρου  εγκρίθηκε  η  συμμετοχή  του 

υπαλλήλου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ  κ.  Γεωργακούδη  Κωνσταντίνο  Π.Ε.  Χημικό  Μηχανικό,  Προϊστάμενο 

Τμήματος  Βιολογικού  Καθαρισμού,  Ποιοτικού  Ελέγχου,  Προστασίας  Περιβάλλοντος  &  Υδάτινων 

Πόρων,  στη  διημερίδα  με θέμα :  "Ενιαία εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων  

τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α." που διοργανώνεται στην Λάρισα την 7η & 8η Απριλίου 2016, 
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στο κτήριο  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Λάρισας  (Τέρμα Τυχερού )  στην Λάρισα,  από την ‘Ένωση Δημοτικών 

Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και τη Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας. 

Ομοίως, εγκρίθηκε η μετάβασή του στη Λάρισα  οδικώς,  με ιδιόκτητο αυτοκίνητο,  (ημέρα 

αναχώρησης  η  7η/04/2016  πρωινή  -  ημέρα  επιστροφής  η  8η/4/2016  απογευματινή-  ημέρα 

ανάληψης καθηκόντων η 11η/4/2016) και η διαμονή του σε ξενοδοχείο της πόλης ειδικότερα η 

κράτηση ενός δωματίου για μία διανυκτέρευση, δαπάνης 60,00€/άτομο/διανυκτέρευση (Κατηγορία 

ΙΙ,  μέχρι  60  ευρώ ανά διανυκτέρευση, κατά την 7η/04/2016 προκειμένου να συμμετάσχει  στη 

διημερίδα που θα πραγματοποιηθεί  την  7η & 8η Απριλίου 2016, στο κτήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας 

(Τέρμα Τυχερού ) στην Λάρισα. Οι δαπάνες μετακίνησής του θα περιλαμβάνουν και το αντίτιμο των 

εισιτηρίων  όλων  των  απαιτούμενων  μέσων  μαζικής  μεταφοράς  που  θα  χρησιμοποιήσει  ο 

μετακινούμενος για τη μετάβαση του από και προς το χώρο στον οποίο διενεργείται το συνέδριο.

Ομοίως εγκρίθηκε η καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης στον ανωτέρω για την κάλυψη των 

δαπανών διατροφής και άλλων έκτακτων αναγκών. Η αποζημίωση θα καταβληθεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 11 παρ.2 του Ν.4336/2015.

Η αναχώρηση του ανωτέρω υπάλληλου  εντάλθηκε την 7η/04/2016 πρωινή.

Η  κάλυψη  των  ανωτέρω  δαπανών  αποφασίσθηκε  να  γίνει  με  την  έκδοση  τακτικού 

εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχων μετά την πραγματοποίηση της μετακίνησης και 

έγκρισης του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Δαπάνης συμμετοχής δεν υφίσταται.

Βάσει  των  επισυναπτόμενων  δικαιολογητικών  η  μετάβαση  του  ανωτέρω  υπαλλήλου 

πραγματοποιήθηκε και οι δαπάνες όπως αυτές υποβλήθηκαν έχουν ως κάτωθι:. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πληρωμών που έγιναν , για την πληρωμή εξόδων εντολής μετακίνησης και συμμετοχή 
υπαλλήλου  κ. Γεωργακούδη Κ. σε διημερίδα 

Αριθμός Τιμολογίου (ημερολογιακά)
Ποσό που 

εισπράχθηκε
Ποσό που 

πληρώθηκε
Ποσό 

επιστροφής
1 ΔΙΟΔΙΑ                          17,40    
2 ΤΠΥ10572 8/4/2016                        60,00    
3 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ. ΑΠΟΖ.                          53,70    

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ                               -                          131,10    

1 Εισπραχθέν ποσό                             -     
2 Δαπανηθέν ποσό                      131,10   
3 Επιστραφέν ποσό                                -     

Σύνολα                             -                          131,10   
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: 
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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

Περ. ε. παρ. 11 
ν. 4336/2015
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΠΟΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 1 (40,00*2)=80,00€ 80,00€

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  έγκριση  των  δαπανών  όπως  αυτά  αναλύονται 

ανωτέρω,  την  έκδοση  των  σχετικών  ενταλμάτων  πληρωμής  στο  όνομα  του  υπαλλήλου  κ. 

Γεωργακούδη Κωνσταντίνο,  την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης στον ανωτέρω υπάλληλο 

και  τη  δέσμευση  της  σχετικής  πίστωσης  ποσού  215,03  στον  Κ.Α. 64-12-00-0000  «Έξοδα 

Ταξιδίων» προϋπολογισμού έτους 2016, 3,25€ στον Κ.Α. 54-02-02-0623  «'ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 23%», 

8,73€  στον Κ.Α. 54-02-02-0613  «'ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 13%, 15,91€ στον Κ.Α. 71-04-00-0003 .

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  και τις κείμενες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει τις δαπάνες, όπως αυτές αναλύονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης, 

με έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου  κ. 

Γεωργακούδη  Κωνσταντίνο,  για  τη  συμμετοχή  του  στη   διημερίδα  με  θέμα  :  "Ενιαία 

εφαρμογή υδατικού ισοζυγίου και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα των Δ.Ε.Υ.Α." που 

διοργανώνεται  στην Λάρισα  την 7η & 8η Απριλίου  2016, στο κτήριο  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Λάρισας 

(Τέρμα  Τυχερού  )  στην  Λάρισα,  από  την  ‘Ένωση  Δημοτικών  Επιχειρήσεων  Ύδρευσης 

Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) και τη Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας.

2. Εγκρίνει ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας δύο (2) με μία (1) διανυκτέρευση.

3. Εγκρίνει  την  καταβολή  της  ημερήσιας  αποζημίωσης  στον  υπάλληλο,  κ.  Γεωργακούδη 

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

Ποιοτικού  Ελέγχου,  Προστασίας  Περιβάλλοντος  &  Υδάτινων  Πόρων, όπως  αναλύεται  στο 

εισηγητικό μέρος της απόφασης.

4. Εγκρίνει  τη  δέσμευση  ποσού  215,03  στον  Κ.Α. 64-12-00-0000  «Έξοδα  Ταξιδίων» 

προϋπολογισμού  έτους  2016,  3,25€  στον  Κ.Α.  54-02-02-0623   «'ΦΠΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ  23%», 

8,73€  στον Κ.Α. 54-02-02-0613  «'ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 13%, 15,91€ στον Κ.Α. 71-04-00-0003.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΔΑ: Ω4ΠΜΟΛΖΛ-ΞΕΛ



Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 6 απόφαση 56/02-06-2016
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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