
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  20/25-09-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 204/2019 Θέμα:  Καθορισμός  αρμοδιοτήτων  μέλους  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της επιχείρησης και καταβολή αποζημίωσης για 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  25 

Σεπτεμβρίου  2019  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης» σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 5105/20-09-2019 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 δέκα (10), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη (Μαριάννα)
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 
3. Γαντάς Σπυρίδων
4. Παπαδάκη Αθηνά
5. Χατζηδημητρίου Φανή
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης
7. Δημητρίου Δημήτριος
8. Σαραφιανός Χρήστος
9. Καρκαλή Μαρία
10. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 

Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι με την με 

αριθμό 325/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης ορίσθηκε  η σύνθεση 

του νέου Δ.Σ. η οποία έχει ως εξής:

1. Ζελιλίδη Δαμιανό ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον Πονερίδη Παναγιώτη

2. Καρκατζίνο Νικόλαο με αναπληρωτή τον Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο

3. Γαντά Σπυρίδωνα με αναπληρώτρια την Κούτρη Ευαγγελία 

4. Χατζηδημητρίου Φανή με αναπληρωτή τον Βογιατζή Δημήτριο

5. Παπαδάκη Αθηνά με αναπληρωτή τον Μωραΐτη Αργύριο

6. Ιωσηφίδη Ιωάννη με αναπληρώτρια την Τσιφτελίδου Αννα

7. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη (Μαριάννα) με αναπληρώτρια την 

κα  Τριανταφυλλίδου Ιωάννα

8. Δημητρίου Δημήτριο με αναπληρώτρια την Νικολαϊδου Αναστασία

9. Σαραφιανό Χρήστο με αναπληρωτή τον Λιόλιο Αντώνιο
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10.Καρκαλή Μαρία με αναπληρωτή τον Τσόχα Κυριάκο

11.Κουσούλη Γεώργιο με αναπληρωματικό του τον Νταλακούδη Δημήτριο 

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  10  του  άρθρ.3  του  Ν.  1069/80  όπως  αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει  «…Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται  ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού  

Συμβουλίου,  μπορεί  να  ορίζεται  ότι  ένα  από  τα  μέλη  του  παρέχει  πλήρη  απασχόληση  με  αμοιβή  στην  

επιχείρηση και να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το ύψος της αμοιβής, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο  

των τυπικών του προσόντων και  δεν μπορεί  να υπερβαίνει  το ύψος της αποζημίωσης του προέδρου της  

επιχείρησης» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καρκατζίνος 

Νικόλαος, να έχει πλήρη απασχόληση, με αμοιβή στην Επιχείρηση, μέχρι τη λήξη της θητείας του, 

εκτός αν άλλως ορισθεί με νεώτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με αρμοδιότητες, την 

καθημερινή εποπτεία όλων των οικονομικών πράξεων και θεμάτων και την καθημερινή επίβλεψη 

της  διεκπεραίωσης  των  τεχνικών  θεμάτων  που  θα  προκύπτουν  στις  τοπικές  κοινότητες  Αγίου 

Αντωνίου-Μονοπηγάδου, καθώς και  των τεσσάρων κοινοτήτων του πρώην Δήμου Μίκρας στον 

τομέα  ύδρευσης.  Ομοίως  την  καθημερινή  εποπτεία  όλων  των  τεχνικών  θεμάτων  που  θα 

προκύπτουν στον τομέα της άρδευσης και θα αφορά στο σύνολο του Δήμου Θέρμης. Στη συνέχεια 

ο  Πρόεδρος  προτείνει  το  ύψος  της  δαπάνης  για  την  αποζημίωση  του  μέλους  κ.  Καρκατζίνου 

Νικολάου  να  είναι  ίσο  με  το  ποσό  των  700,00€  μεικτά  μηνιαίως  για  τις  παρεχόμενες  στην 

Επιχείρηση υπηρεσίες του. 

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. Την πλήρη απασχόληση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καρκατζίνου Νικολάου 

στην Επιχείρηση.

2. Την καταβολή αποζημίωσης στο μέλος του Δ.Σ κ. Καρκατζίνου Νικολάου, μέχρι τη λήξη της 

θητείας του εκτός αν άλλως ορισθεί με νεώτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Ορίζει το ύψος της αποζημίωσης να είναι ίσο με το ποσό των 700,00€ μεικτά μηνιαίως για 

τις παρεχόμενες στην Επιχείρηση υπηρεσίες του.

4. Καθορίζει αρμοδιότητες αυτού την καθημερινή εποπτεία όλων των οικονομικών πράξεων 

και θεμάτων και την καθημερινή επίβλεψη της διεκπεραίωσης των τεχνικών θεμάτων που 

θα  προκύπτουν  στις  τοπικές  κοινότητες  Αγίου  Αντωνίου-Μονοπηγάδου,  καθώς  και  των 

τεσσάρων  κοινοτήτων  του  πρώην  Δήμου  Μίκρας  στον  τομέα  ύδρευσης.  Ομοίως  την 

καθημερινή εποπτεία όλων των τεχνικών θεμάτων που θα προκύπτουν στον τομέα της 

άρδευσης και θα αφορά στο σύνολο του Δήμου Θέρμης.

5. Ψηφίζει πίστωση ποσού δύο εκατί ευρώ (2.100,00€)  από τον Κ.Α. 64-01-01-0007 του 

οικονομικού προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2019 για την αμοιβή του.
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6. 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.

7. Η απόφαση αυτή να ισχύει από τη λήψη της.

8. Η  απόφαση  αυτή  να  διαβιβαστεί  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Μακεδονίας-Θράκης, 

σύμφωνα με τον Ν 1069/80.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20 απόφαση 204/25-09-2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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