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Από το πρακτικό της αριθμό 5/2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 21/03/2017 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 15/03/2017

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6)

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Δημήτριος Τσαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4)Γεώργιος Περπερίδης, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Κασκαμανίδου Ουρανία, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Σοφία Μαυροπούλου, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 1ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 5-67/21-03-2017.

Καθορισμός αποζημίωσης της προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς Αναστασιάδου Ελένης.

Το πρώτο θέμα εισηγείται ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς, επειδή αφορά την Πρόεδρο.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούμενος το ΠΡΩΤΟ θέμα της  ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:

Με την υπ' αριθμό 106/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς ορίστηκε ως πρόεδρος της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς η κα. Αναστασιάδου Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, δημοτικός σύμβουλος Κιλκίς.

Τα καθήκοντα της προέδρου ορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980  (ΦΕΚ Α-191) «Περί κινήτρων
δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», και είναι:

Αρθρον 5, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου αυτού.

4.Ο Πρόεδροςη τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

α) εκπροσωπεί την επιχείρησιν ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής και δίδει τους επιβαλλομένους
εις αυτήν όρκους,

β) δύναται εν προφανείκινδύνω εκ της αναβολής και άνευ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να
εγείρη και αντικρούηαγωγάς και ασκή ένδικα μέσα, να διορίζη πληρεξουσίους και να προβαίνη εις
πάσανδικαστικήν ή εξώδικονπράξινπροστατευτικήν των συμφερόντων της επιχειρήσεως, των πράξεων
τούτων υποβαλλομένωναμέσωςειςτοΣυμβούλιονπροςέγκρισινκαιγ) υπογράφει τα συμβόλαια της
επιχειρήσεως

ΑΔΑ: Ψ9ΒΕΟΛΚ8-ΗΣΨ



πλέον των ανωτέρω, η πρόεδρος

α) Συγκαλεί τα μέλη του ΔΣ σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις,

β) υπογράφει τις συμβάσεις

γ) είναι ο φυσικός εκπρόσωπος του ΔΣ και επομένως φροντίζει για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του
ΔΣ που αναφέρονται στο άρθρο 5, του Ν. 1069/1980.

Οι παραπάνω ευθύνες απαιτούν την πλήρη απασχόληση του προέδρου. Ειδικά για το Δήμο Κιλκίς η
έκταση και ο μεγάλος αριθμός των οικισμών του Δήμου Κιλκίς καθιστούν τα ανωτέρω καθήκοντα ιδιαίτερα
απαιτητικά. Είναι δε γνωστό από την εμπειρία ότι στον θεσμικό ρόλο της προέδρου προστίθενται και
θέματα συντονισμού των υπηρεσιών, η ενημέρωση των πολιτών και η καθημερινή ρύθμιση δεκάδων
ζητημάτων που σχετίζονται με την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της Επιχείρησης.

Για το λόγο αυτό προτείνεται να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 1069/1980  (ΦΕΚ Α-191) «Περί
κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», Άρθρο 3, Όπως συμπληρώθηκε
με την παρ. 1 άρθρου 6 Ν. 2307/95-ΦΕΚ Α’ 113 , παρ. 11 αρ. 13 Ν. 2503/97-ΦΕΚ Α’ 107, παρ. 8,9 άρθρου
8 του Ν. 2839/2000), στην παράγραφο 7η, στην οποία αναφέρει ότι:

«7. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση που δεν  είναι Δήμαρχος μπορεί να
καταβάλλεται για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του αποζημίωση καθοριζόμενη με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης,
που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού των εξόδων παράστασης που εισπράττει ο Δήμαρχος
του οικείου δήμου ή αν πρόκειται για κοινοτική επιχείρηση το 50% των εξόδων παράστασης του Προέδρου
της οικείας κοινότητας. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω ασθένειας
ή άδειας πέραν του μηνός, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε αυτόν και τον αναπληρωτή
του. Κατά τον ίδιο τρόπο στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να
παρέχεται, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού, αποζημίωση.

Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και γραμματέα του  Δ.Σ. της επιχείρησης
καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιχείρησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του ποσού που εισπράττουν τα μέλη
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου ή κοινότητας ως αποζημίωση για τη συμμετοχή
τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται ότι
ένα από τα μέλη του έχει πλήρη απασχόληση με αμοιβή στην επιχείρηση και να καθορίζονται οι
αρμοδιότητές του και το ύψος της αμοιβής του. »

Το Δ.Σ. αφού μελέτησε όλα τα παραπάνω και άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έπειτα από διαλογική
συζήτηση αφού έλαβε υπόψη το N. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/15-06-
95),

Απείχε από το θέμα το μέλος του Δ.Σ. η κ. Αναστασιάδου Ελένη, Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς, επειδή την
αφορούσε (λόγοι αρχής).

αποφάσισε  και  εγκρίνει

 Προτείνει ως αποζημίωση για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες της Προέδρου της
Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, Αναστασιάδου Ελένης ίση με το 50% των εξόδων παράστασης του Δημάρχου
Κιλκίς μειωμένο επιπλέον 50%, σύμφωνα με το Άρθρο 1ο της υποπαραγράφου γ1, εδάφιο 5, του
Ν4093/2012, δηλαδή το ποσό των 855,00 €.

 Η δαπάνη που προκαλείται ύψους 10.260,00 €, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 61.93.15 του προϋπολογισμού
της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έτους 2017, με τίτλο "Λοιπές αμοιβές τρίτων" όπως έχει προβλεφθεί η σχετική
πίστωση. Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στα επόμενα έτη έως την λήξη της θητείας της.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 5-67/21-03-2017.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Αναστασιάδου Ελένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ
Δημοτικός Σύμβουλος Κιλκίς
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