
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  23/10-12-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 276/2018 Θέμα: Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  10 

Δεκεμβρίου  2018  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00  μ.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’ αριθμό 5179/06-12-2018 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, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Δημητρίου Δημήτριος
4. Καλαμπίδης Δημήτριος
5. Χρυσοχόου Παύλος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Φωτιάδης Αθανάσιος

8.
Λεμονάκη Χρυσούλα (αποχώρησε 
κατά τη συζήτηση του εκτός 
ημερήσιας διάταξης θέματος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Ζωντανού Μαρία, αναπληρωτής γραμματέας του Δ.Σ. για 
την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Μετά από αίτημα το μελών του Δ.Σ. το οποίο αφορά στην αποζημίωση τους για την παράσταση 
τους κατά τις συνεδριάσεις ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης και μετά 
τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία 
στην παρούσα συνεδρίαση ώστε να υπάρξει η πρόβλεψη του ποσού δαπάνης στον υπό σύνταξη 
προϋπολογισμό έτους 2019 πριν την έγκριση αυτού. 

Εγκρίνεται ομόφωνα
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί  

την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα  

που αφορά στην επιχείρηση…» 

Ομοίως,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  11  του  άρθρου  3  του  Ν.1069/80  «Η 

αποζημίωση του Προέδρου, των μελών …, καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση».
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Αρχικά τοποθετήθηκαν τα μέλη που ζήτησαν τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης 

θέματος και είπαν ότι λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης που υφίστανται από τις συμμετοχές τους 

σε συνεδριάσεις (είτε λόγω απομακρυσμένων αποστάσεων που καλούνται να διανύσουν είτε λόγω 

του  γεγονότος  ότι  απουσιάζουν  από  την  εργασία  τους)  και  εφόσον  ο  νόμος  δίνει  αυτή  τη 

δυνατότητα θα πρέπει να ψηφιστεί η καταβολή αποζημίωσης ώστε να μειωθούν κατά το δυνατό οι 

δαπάνες τους.

Ο Πρόεδρος είπε  στα μέλη ότι  ο  νόμος 1069/80 δίνει  μεν  την δυνατότητα να υπάρξει 

αποζημίωση  των  μελών  του  Δ.Σ.  των  Δ.Ε.Υ.Α.  για  την  παρουσία  τους  στις  συνεδριάσεις  του 

Διοικητικού Συμβουλίου παρόλα αυτά ο ίδιος θεωρεί  ότι  δεν πρέπει  να γίνει  χρήση αυτής της 

δυνατότητας και πρότεινε στα μέλη να ψηφίσουν γι αυτό. Στην περίπτωση δε που η ψηφοφορία 

είναι υπέρ της καταβολής της αποζημίωσης αυτή να μην υπερβαίνει τα 25,00€ ανά μέλος και ανά 

συνεδρίαση. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση  έχοντας υπόψη του την εισήγηση  του 

Προέδρου και τις διατάξεις του ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Προτείνει στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, για 
τη λήψη σχετικής απόφασης, την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης για τις παραστάσεις τους κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
2. Προτείνει το ποσό της αποζημίωσης στα 25,00€ ανά μέλος και ανά συνεδρίαση.
3. Η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα απόφαση ανέρχεται κατ εκτίμηση στο 
ποσό των 5.500,00€ για την οποία θα υπάρξει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2019 
και στον Κ.Α. 64-01-01-00019. 
Μειοψήφησαν τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. κ. Πονερίδης Παναγιώτης, Χρυσοχόου Παύλος και 
Ζελιλίδης Δαμιανός.
Υπέρ  ψήφισαν  τα  μέλη κ.  Μοσχόπουλος  Μοσχόπουλος,  Φωτιάδης  Αθανάσιος,  Σαμαράς 
Σωκράτης και Καλαμπίδης Δημήτριος.
Η κ. Λεμονάκη Χρυσούλα είχε αποχωρήσει κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 23 απόφαση 276/10-12-2018

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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