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Από το πρακτικό της αριθμό 19/2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Της 23/08/2018 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγγραφη Ημερομηνία: 17/08/2018

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

1) Αναστασιάδου Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος
2) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
4) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
6) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος
ΑΠΟΝΤΕΣ
7) Μαυροπούλου Σοφία, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου, Μέλος

ΘΕΜΑ 9ο - ΑΠΟΦΑΣΗ 19-296/23-08-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση για την με αριθμό κατάθεσης 35/3-8-2018 αγωγή της Προέδρου Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς κατά
της ΔΕΥΑ Κιλκίς στο Ειρηνοδικείο Κιλκίς.

Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς κ. Ανέστης Πογέλης Δημοτικός Σύμβουλος,  μετά το τέλος της
συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και των θεμάτων που τέθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης, πήρε
το λόγο και ανέφερε ότι θέλει να θέση υπόψη του Δ.Σ. εκτός ημερησίας διάταξης ένα ακόμη θέμα, το οποίο
αφορά αγωγή της προέδρου κας. Ελένης Αναστασιάδου κατά της ΔΕΥΑ Κιλκίς που επιδόθηκε προ δύο
ημερών στην Επιχείρηση.

Λαμβάνοντας το λόγο η Πρόεδρος Ελένη Αναστασιάδου ανέφερε ότι και η ίδια ήθελε να θέσει το
παραπάνω θέμα υπόψη του ΔΣ.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλκίς συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
ως κατεπείγον.

Κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος παρευρέθη στο Δ.Σ. και ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτριος
Σισμανίδης που είχε προσκληθεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ..

Ο Αντιπρόεδρος παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι η πρόεδρος του Δ.Σ. κατέθεσε στις 3-8-2018 στο
Ειρηνοδικείο Κιλκίς αγωγή κατά της ΔΕΥΑ Κιλκίς με αριθμό κατάθεσης 35/3-8-2018, που επιδόθηκε στην
Επιχείρηση στις 21-8-2018. Με την αγωγή της η πρόεδρος θεωρεί ότι η αποζημίωση την οποία δικαιούται
να λαμβάνει, δεν θα πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 855 ευρώ που λαμβάνει από την αρχή της θητείας
της, αλλά σε ποσό 1.710 € μικτά, ήτοι στο 50% της αντιμισθίας  του Δημάρχου Κιλκίς, η οποία ανέρχεται σε
3.420 €. Επομένως η πρόεδρος ζητά από τον Μάιο του 2017 έως τον Ιούλιο του 2018   (15 μήνες)
νομιμοτόκως τη διαφορά από την αποζημίωση των 855 που λαμβάνει, έως το ποσό των 1.710 ευρώ, ήτοι
855 Χ 15 = 12.825 €. Επίσης ζητάει να της καταβληθεί η διαφορά της αποζημίωσής της και για την περίοδο
από τον Αύγουστο 2018 έως το Νοέμβριο 2018, ήτοι 4 μήνες επί 855 € = 3.420 €. Το συνολικό αίτημα της
αγωγής ανέρχεται σε 16.245 €. Εκτιμώ ότι η παραπάνω ενέργεια της προέδρου, είναι μεν νόμιμη, πλην όμως
δεν θα έπρεπε να ασκηθεί η αγωγή για λόγους ηθικής τάξεως.

Στο σημείο αυτό έλαβε το λόγο η πρόεδρος και είπε ότι έχει ληφθεί από το Δ.Σ η υπ΄αριθμ.14-216/24-8-
2017 Απόφαση με θέμα “Καθορισμός αποζημίωσης της προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς Αναστασιάδου
Ελένης, μετά την ψήφιση του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107-31.7.2017)", την οποία εμφάνισε στα μέλη του
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Συμβουλίου. Με αυτή την απόφαση προτάθηκε στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης να
εναρμονιστεί η αποζημίωση της προέδρου με το νέο νόμο 4483/2017 και να ανέλθει στο 50% της
αντιμισθίας του Δημάρχου, ενώ επίσης προτάθηκε στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  να
οριστεί η αποζημίωση των μελών του ΔΣ σε 50 ευρώ για κάθε συνεδρίαση.

Όπως εμφαίνεται στην απόφαση που παρουσιάστηκε στο ΔΣ, εισηγητής του θέματος εκτός ημερήσιας
διάταξης ήταν ο αντιπρόεδρος Ανέστης Πογέλης επειδή το θέμα αφορούσε την πρόεδρο. Η απόφαση
αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια με αριθμό  ΩΥ52ΟΛΚ8-ΠΝΦ και φέρει ψηφιακή υπογραφή της
προέδρου. Επίσης η πρόεδρος δήλωσε στο ΔΣ ότι η απόφαση διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης για έκδοση σχετικής απόφασης και η Α.Δ.Μ.-Θ. με το αρ.πρωτ.9516/8-9-2017 έγγραφό
της, ενημέρωσε τη ΔΕΥΑΚ ότι δεν δύναται να εκδώσει σχετική απόφαση λόγω έλλειψης νομικού
ερείσματος, αφού η ισχύς του συγκεκριμένου άρθρου του ν.4483/2017 θα αρχίσει από τις επόμενες
δημοτικές εκλογές.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλκίς ο οποίος αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση ως εισηγητής αρνήθηκε
κατηγορηματικά ότι ουδέποτε εισηγήθηκε ένα τέτοιο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε να
προσκομιστεί άμεσα η πρόσκληση με τα θέματα της συγκεκριμένης συνεδρίασης. Το ίδιο ζήτησαν και τα
υπόλοιπα τέσσερα μέλη του ΔΣ

Άμεσα ανευρέθη στο αρχείο από το Γενικό Διευθυντή η πρόσκληση της 14ης  Συνεδρίασης του έτους
2017. Όπως διαπιστώθηκε πράγματι στην πρόσκληση δεν υπήρχε  θέμα « Καθορισμός αποζημίωσης της
προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς Αναστασιάδου Ελένης, μετά την ψήφιση του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107-
31.7.2017)».

Μετά την εμφάνιση της εν λόγω απόφασης και της πρόσκλησης, τα υπόλοιπα πέντε μέλη του Δ.Σ.
αναφέρθηκαν στην απόφαση δηλώνοντας κατηγορηματικώς ότι ουδέποτε εισήχθη το παραπάνω θέμα εκτός
ημερησίας διατάξεως στο Δ.Σ. και ουδέποτε ελήφθη σχετική απόφαση. Κατά τη διαλογική συζήτηση που
ακολούθησε, τα λοιπά πέντε μέλη του Δ.Σ. ρώτησαν την πρόεδρο ποιός συνέταξε εν αγνοία τους αυτή την
απόφαση, την ύπαρξη της οποίας δεν αναγνωρίζουν, καθώς μάλιστα ποτέ δεν τους παραδόθηκαν προς
υπογραφή τα σχετικά πρακτικά της συνεδρίασης του συμβουλίου. Επίσης επεσήμαναν ότι ένα τέτοιο θέμα
δεν θα μπορούσε να εισαχθεί εκτός ημερησίας διάταξης, αφού δεν έχει χαρακτήρα επείγοντος, η δε αρνητική
απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ουδέποτε κοινοποιήθηκε στα μέλη του Συμβουλίου της
Δημοτικής Επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση, μετά την απόρριψη της ΑΔΜ-Θ, θα έπρεπε να ερχόταν θέμα
στο ΔΣ για ανάκληση της 14-216/2017 απόφασης.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο  Δήμαρχος, ο οποίος απευθυνόμενος στην πρόεδρο δήλωσε ότι δεν τον
ενημέρωσε ούτε για λήψη απόφασης αύξησης της αποζημίωσής της, ούτε για την απόρριψή της από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση που θα μπορούσε να την προσβάλει στην επιτροπή του άρθρου 152 του
Δημοτικού Κώδικα.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σύνταξη της υπ΄αρ.216/2017
απόφασης.

Επί του θέματος της αγωγής  το μέλος του Δ.Σ. Δημήτριος Τσαντάκης αναφέρθηκε και κατέθεσε γραπτό
κείμενο που αναγνώστηκε από τον ίδιο και έχει ως εξής:

Με την παρούσα, εκφράζουμε την πλήρη δυσαρέσκεια και δυσπιστία μας πλέον, στο πρόσωπο της
Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αφορμή την κατάθεση και επίδοση της αγωγής της (αρ. πρωτ 2768/21-8-18
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) κατά του Ν.Π.Ι.Δ. του οποίου είμαστε μέλη του Δ.Σ..

Η αγωγή, όπως είναι γνωστό αφορά τη διεκδίκηση αναδρομικώς 16.245 ευρώ νομιμοτόκως, δικαστικά
έξοδα καθώς και έξοδα δικηγόρου ως διαφορά της ορισθείσας αποζημίωσής της από το 2017 την οποία μέχρι
πρότινος ελάμβανε αδιαμαρτυρήτως εξ όσων γνωρίζω. Η κατάθεση της αγωγής μετά την έλευση των
δεκαπέντε μηνών από τότε που ξεκίνησε να λαμβάνει την αποζημίωση χωρίς να την προσβάλει και χωρίς να
έχει τεθεί στο Δ.Σ. οποιοδήποτε σχετικό θέμα,  γεννά ερωτήματα σκοπιμότητας.

Θεωρούμε ότι οι ενέργειες της Προέδρου πλήττουν το κύρος της Δημοτικής Επιχείρησης, προσβάλλουν
το Διοικητικό Συμβούλιο και εκθέτουν ανεπανόρθωτα την υπόληψη και αξιοπρέπειά του.

Δε θα σταθούμε στο νομικό μέρος της υπόθεσης το οποίο θα κριθεί, αλλά στο ηθικό.
Σε μια εποχή όπου η κοινωνία μας μαστίζεται ακόμη από την οικονομική κρίση και την ανεργία που

παραμένει σε υψηλά επίπεδα, την επιχείρηση να προσπαθεί να εξοικονομήσει πόρους προς όφελος των
δημοτών, εκτιμούμε ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό και απαράδεκτο το να διεκδικεί ένα πολιτικό
πρόσωπο αναδρομικά, τη στιγμή μάλιστα που ουδέποτε στην 23χρονη λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει
επιχειρηθεί από αιρετό κάτι ανάλογο.

Επειδή κρίνουμε ότι οι ενέργειες της Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι αντίθετες με το κοινό αίσθημα περί
ηθικού, ασυμβίβαστες με την άσκηση του δημόσιου καθήκοντος και εντελώς ξένες με τις αξίες μας σχετικά
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με την υπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, ζητούμε την απόσυρση της αγωγής συνοδευόμενη από
ενέργειες αποκατάστασης  του κύρους της επιχείρησης. Ενώ την εκλέξαμε με την ψήφο εμπιστοσύνης μας,
την περιβάλαμε με εμπιστοσύνη σε όλη τη διάρκεια της θητείας της, με αυτή την ενέργεια έχει κλονιστεί η
εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπό της, συγχέοντας της έννοια του λειτουργήματος με αυτή της κάλυψης θέσης
εργασίας.

Σε αντίθετη περίπτωση, προτίθεμαι να παραιτηθώ από μέλος του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ Επίσης θεωρώ ότι η
επιχείρηση πρέπει να ασκήσει κάθε νόμιμο και πρόσφορο δικαίωμα προκειμένου να αντικρούσει την αγωγή.

Παρακαλώ η παρούσα να ενταχθεί στο  σώμα των πρακτικών της από 23.08.2018 συνεδρίασης του ΔΣ
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το συγκεκριμένο θέμα..

Το μέλος του Δ.Σ. Γεώργιος Περπερίδης πήρε το λόγο και ζήτησε από την πρόεδρο να ανακαλέσει την
αγωγή της προκειμένου να επανέλθει η ομαλή λειτουργία της Επιχείρησης.

Η πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα ανακαλέσει την αγωγή της αλλά θα διεκδικήσει την αποζημίωσή της και ο
Γεώργιος Περπερίδης απάντησε ότι σ΄αυτή την περίπτωση θα υποβάλει την παραίτησή του από μέλος του
ΔΣ της ΔΕΥΑΚ.  Με την δήλωση του Γ.Περπερίδη συμφώνησαν άμεσα τα μέλη του ΔΣ Κωνσταντίνος
Σβέρκος, Δημήτριος Τσαντάκης, Ιωάννης Παραγιός και Ανέστης Πογέλης, δηλώνοντας ότι θα παραιτηθούν
και αυτοί.

Μετά τις παραπάνω τοποθετήσεις και τη δήλωση πρόθεσης παραίτησης των πέντε μελών του Δ.Σ. της
ΔΕΥΑ Κιλκίς εφόσον η πρόεδρός δεν αποσύρει την αγωγή, έλαβε τον λόγο η πρόεδρος, η οποία δήλωσε ότι
δεν παραιτείται της αγωγής, αλλά παραιτείται από την θέση της Προέδρου του Δ.Σ. ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Λαμβάνοντας το λόγο ο Δήμαρχος Κιλκίς επεσήμανε ότι η παραίτηση για να έχει ισχύ θα πρέπει να
υποβληθεί στον πρόεδρο του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, η πρόεδρος Ελένη Αναστασιάδου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης του Δ.Σ.
ώστε να διεξαχθεί ψηφοφορία για λήψη απόφασης, διότι έχει συμφέρον από το θέμα. Επίσης αποχώρησαν ο
Γενικός Διευθυντής Ηλίας  Αβραμίδης και η γραμματέας Ελισάβετ Νάσκα.

Μετά την αποχώρηση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων αφού επί
συνόλου επτά μελών υπάρχουν παρόντα πέντε μέλη:

1) Πογέλης Ανέστης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
2) Περπερίδης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Δημοτών, Μέλος
3) Τσαντάκης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
4) Σβέρκος Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος
5) Παραγιός Ιωάννης, Εκπρόσωπος Συλλόγου εργαζομένων, Μέλος

Το Δ.Σ. αφού σκέφθηκε όλα τα παραπάνω και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιπροέδρου

Αποφάσισε και εγκρίνει ομόφωνα

 Αναγνωρίζει την ανυπαρξία της εκτός ημερησίας διατάξεως απόφασης 14-216/2017 με θέμα
«Καθορισμός αποζημίωσης της προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς Αναστασιάδου Ελένης, μετά την ψήφιση του
νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107-31.7.2017)» που δεν συζητήθηκε και δεν ελήφθη ποτέ.

 Την αποδοχή της παραίτησης από την θέση της προέδρου και μέλους του Δ.Σ. της Ελένης
Αναστασιάδου, εφόσον η ίδια υποβάλει την παραίτηση της αρμοδίως στον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβούλιου.

 Την μη αποδοχή της αγωγής της Ελένης Αναστασιάδου κατά της Δ.Ε.Υ.Α.Κιλκίς και την
εκπροσώπηση της Επιχείρησης στο Ειρηνοδικείο Κιλκίς από το νομικό σύμβουλο του Δήμου Κανταρτζή
Σταμάτη στον οποίο θα κοινοποιηθεί η παρούσα.

 Εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο Ανέστη Πογέλη να υπογράψει το σχετικό έγγραφο παροχής της
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δικαστικής πληρεξουσιότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19-296/23-08-2018 – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Αντιπρόεδρος  Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Ανέστης Πογέλης

τα μέλη ΔΣ

Περπερίδης Γεώργιος

Τσαντάκης Δημήτριος

Σβέρκος Κωνσταντίνος

Παραγιός Ιωάννης
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