
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  24/29-10-2019 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 232/2019 Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 203/2019 απόφασης του 

Δ.Σ.  και λήψη εκ νέου απόφασης σχετικά με : Καταβολή 
αποζημίωσης  στον  Πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 29 

Οκτωβρίου 2019 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 

συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 6109/24-10-2019 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 εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

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

Καραμβαλάση Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα 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…».  

Με την με αριθμό 325/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορούσε τον 

ορισμό  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και 

Αποχέτευσης  Δήμου  Θέρμης  (Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης),  ορίσθηκε  Πρόεδρος  αυτής  ο  κ.  Ζελιλίδης 

Δαμιανός.

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  9  του  άρθρου  3  του  Ν.1069/1980  «Περί 

κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, « Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν είναι Δήμαρχος, μπορεί να καταβάλλεται,  

για  τις  παρεχόμενες  στην  επιχείρηση  υπηρεσίες  του,  αποζημίωση  που  καθορίζεται  με  απόφαση  του  

Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της  

επιχείρησης. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει  το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), του  

ποσού της αντιμισθίας του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 3852/2010. Σε περίπτωση απουσίας  
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του Πρόεδρου, λόγω ασθένειας ή άδειας, μεγαλύτερης του ενός (1) μήνα, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται  

εξ ημισείας σε αυτόν και στον αναπληρωτή του…»

Με την με αριθμό 203/2019 απόφαση του Δ.Σ. ορίστηκε η αποζημίωση του Προέδρου της 

Δ.Ε.Υ.Α. ως εξής: « 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). 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€».

Με το με αριθμό 56654/18.10.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης κοινοποιήθηκε στη Δ.Ε.Υ.Α. ότι θα πρέπει το Δ.Σ. να λάβει εκ νέου απόφαση σχετικά με 

την αμοιβή του Προέδρου έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 7 του Ν. 1069/1980 

«Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191/Α’) όπως 

ισχύει,  καθώς  και  εκείνες  του  άρθρου  6  του  Ν.  4623/2019  (ΦΕΚ  134/Α΄),  όπως  και της 

παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α΄).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και τα διαλαμβανόμενα στο με 

αριθμό  56654/18.10.2019  έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης 

προτείνει να ορισθεί  εκ νέου αποζημίωση, για τις παρεχόμενες στην Επιχείρηση υπηρεσίες του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Τροποποιεί την με αριθμό 203.2019 απόφαση του και ορίζει ως εξής:

    1.1  Την  καταβολή αποζημίωσης, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ζελιλίδη 

Δαμιανό για τις παρεχόμενες στην Επιχείρηση υπηρεσίες του

1.2  Ορίζεται  το ύψος της αποζημίωσης να είναι  ίσο με το  τριάντα τοις εκατό (30%) του 

ποσού των εξόδων παράστασης που εισπράττει  ο Δήμαρχος του Δήμου Θέρμης  το οποίο 

διαμορφώνεται  βάσει  του  ύψους του  πληθυσμού(>  =  20.000  και  <  =  100.000> ποσό 

3.420,00€), το οποίο ανέρχεται σε ποσό 1.026,00€ (3.420,00*30%=1.026,00).

1.3 Στον οικονομικό προϋπολογισμό έτους 2019 και στον Κ.Α. 64-01-01-0006 έχει εγγραφεί 

η σχετική πίστωση. 

1.4  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.

1.5 Η απόφαση αυτή να ισχύει από τη λήψη της.

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

σύμφωνα με τον Ν 1069/80.

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 24 απόφαση 232/29-10-2019
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
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                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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