
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 
Email: info@deyak.gr,   Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

Από το πρακτικό της αριθµό 15/2014 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: Της 16/10/2014   Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη             Ηµεροµηνία: 10/10/2014 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7). 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Σισµανίδης ∆ηµήτριος , ∆ήµαρχος Κιλκίς, Πρόεδρος, 
2) Σισµανίδης Ιωάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος, 
3) Τσαντάκης ∆ηµήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος, 
4) Καλτσίδης Παναγιώτης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κιλκίς, Μέλος 
5) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος ∆ηµοτών Κιλκίς, Μέλος, 
6) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς, µέλος 
7) Ουρανία Κασκαµανίδου, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζοµένων, Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΘΕΜΑ 7Ο – ΑΠΟΦΑΣΗ_152 
 

Πρόταση ορισµού µε πλήρη απασχόληση µε αµοιβή του αντιπροέδρου του ∆.Σ. Σίσµανίδη Ιωάννη. 

 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς εισηγούµενος το ΕΒ∆ΟΜΟ θέµα της  ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:   

Επειδή ο οµιλών εκτός από πρόεδρος της ∆ΕΥΑ Κιλκίς είναι και δήµαρχος Κιλκίς και είναι γνωστό ότι η 
έκταση και ο µεγάλος αριθµός των οικισµών του ∆ήµου Κιλκίς καθιστούν και τα δύο καθήκοντα ιδιαίτερα 
απαιτητικά, προτείνεται στον αντιπρόεδρο της ∆ΕΥΑ Κιλκίς να υποβοηθάει το έργο του προέδρου, όταν 
κωλύεται, παριστάµενος όποτε χρειάζεται στους αποµακρυσµένους οικισµούς της βόρειας περιοχής του 
∆ήµου (∆.Ε Μουριών, ∆οϊράνης και Χέρσου) µε αρµοδιότητα να συντονίσει τα τοπικά συνεργεία, να 
ενηµερώνει τους πολίτες και να ρυθµίζει τα καθηµερινά ζητήµατα που σχετίζονται µε την τοποθέτηση 
υδροµέτρων.  

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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην περίπτωση που δεν  είναι ∆ήµαρχος µπορεί να 
καταβάλλεται για τις παρεχόµενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του αποζηµίωση καθοριζόµενη µε απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης, 
που δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού των εξόδων παράστασης που εισπράττει ο ∆ήµαρχος 
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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να 
παρέχεται, για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού, αποζηµίωση. 

ΑΔΑ: 70ΣΚΟΛΚ8-6ΤΤ



 

Η αποζηµίωση του Προέδρου, των µελών, του εισηγητή και γραµµατέα του  ∆.Σ. της επιχείρησης 
καθορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού 
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 ∆ιοικητικού 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. » 

 

ΕΠΙΣΗΣ 
Στο άρθρο 5 (όπως διαµορφώθηκε µε την  παρ. 1 και 14 άρθρου 6 Ν. 2307/95 και την παρ. 2 άρθρου 33 Ν. 
3274/2004) και έχει ως τίτλο «Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Προέδρου αυτού» στην 
παράγραφο 4 αναγράφει: 

 
4. Ο Πρόεδρος η τούτου κωλυοµένου ο  Αντιπρόεδρος  του ∆ιοικητικού Συµβουλίον  α)  εκπροσωπεί  την  
επιχείρησιν  ενώπιον  των  δικαστηρίων  και  πάσης  αρχής και δίδει τους επιβαλλοµένους εις αυτήν 
όρκους, β) δύναται εν  προφανεί  κινδύνω  εκ  της  αναβολής  και  άνευ αποφάσεως  του  ∆ιοικητικού  
Συµβουλίου να εγείρη και αντικρούη αγωγάς και ασκή ένδικα µέσα, να διορίζη πληρεξουσίους  και  να  
προβαίνη  εις πάσαν  δικαστικήν ή εξώδικον πράξιν προστατευτικήν των συµφερόντων της επιχειρήσεως, 
των πράξεων τούτων  υποβαλλοµένων αµέσως εις το Συµβούλιον προς  έγκρισιν  και   γ) υπογράφει  τα  
συµβόλαια  της επιχειρήσεως. 

 

Προτείνεται λοιπόν σε εφαρµογή των ανωτέρω, ο ορισµός ως µέλους µε πλήρη  απασχόληση στη ∆ΕΥΑ 
Κιλκίς  του κ. Ιωάννη Σισµανίδη, Αντιπροέδρου της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς, ο οποίος θα εκπροσωπεί τον Πρόεδρο 
όταν κωλύεται και θα έχει ως ειδικότερο αντικείµενο την παρακολούθηση των τεκµαινοµένων στις ∆Ε 
Μουριών, ∆οϊράνης και Χέρσου, επειδή έλκει την καταγωγή του από την περιοχή και έχει γνώση των 
τοπικών συνθηκών: 

• Συντονισµός τοπικών συνεργείων αποκατάστασης διαρροών στις ∆Ε  
• ∆ιαχείριση παραπόνων καταναλωτών. 
• Προγραµµατισµός τοποθέτησης υδροµέτρων στη ∆.Ε. Μουριών. 

 

Η παραπάνω απόφαση θα αποσταλεί στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 
έγκριση (καθορισµό αµοιβής). 

 

Το ∆.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), 

 

αποφάσισε  και  εγκρίνει µε πλειοψηφία 

 

• Τον ορισµό ως µέλους του ∆.Σ. µε πλήρη απασχόληση του Αντιπροέδρου του ∆Σ κ. Ιωάννη Σισµανίδη 
µε αµοιβή ίση µε το 50% της αποζηµίωσης αντιδηµάρχου στο ∆ήµο Κιλκίς. 

• Την ανάθεση των εξής αρµοδιοτήτων: 
1. Εκπροσώπηση του προέδρου όταν κωλύεται 
2. Συντονισµός τοπικών συνεργείων αποκατάστασης διαρροών στις ∆Ε Μουριών, ∆οϊράνης και 

Χέρσου. 
3. ∆ιαχείριση παραπόνων καταναλωτών. 
4. Προγραµµατισµός τοποθέτησης υδροµέτρων στη ∆.Ε. Μουριών. 

ΑΔΑ: 70ΣΚΟΛΚ8-6ΤΤ



  

• Ψήφισε κατά της πρότασης το µέλος του ∆.Σ. Καλτσίδης Παναγιώτης. 
• Απείχε από το θέµα το µέλος του ∆.Σ. ο Ιωάννης Σισµανίδης, επειδή τον αφορούσε (λόγοι αρχής). 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 152/2014 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

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

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ 
της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

 
 
 

∆ηµήτριος Σισµανίδης 
∆ήµαρχος  Κιλκίς 
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