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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Της από 09/04/2021  Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 08/2021 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 90/2021 

ΘΕΜΑ : 
 

Πρόταση  καθορισμού ύψους αποζημίωσης  του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ 

(άρθρο 3  παρ. 9 του  ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  99 του 

ν. 4604/19, ΦΕΚ-50 Α/26-3-19 ). 

Στα γραφεία  της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σήμερα την  Παρασκευή 09 Απριλίου 2021  και ώρα 13:00 μ.μ. 

συνήλθε σε Τακτική  Με Τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της  Επιχείρησης 

ύστερα από  την αριθμ. 1738/05-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρους σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του Ν. 1069/80 , η οποία επιδόθηκε νόμιμα (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) σε 

όλα τα τακτικά μέλη. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 10  ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Συμεωνίδης Ιωάννης 

2. Μπουσνάκης Αστέριος 

3. Μορφακίδης Δημήτριος 

4. Τερζίδου Μαρία 

5. Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 

6. Δρούγκας Φώτιος 

7. Παπαζιώγας Νικόλαος 

8. Τζιτζιλή Αμαλία 

9. Γκουνέλας Γεώργιος 

10. Ηλιάδης Σταύρος 

(αναπληρωματικό μέλος του 

Αναγνωστόπουλου Θεοφάνη) 

Πρόεδρος       

Αντιπρόεδρος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

 

 

 

Τσιγκαροπούλου Ανθούλα  

Δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε 

νόμιμα 

 

 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα συνεδρίαση έλαβε χώρα με τηλεδιάσκεψη  , όπως αυτό 
προβλέπεται  στο άρθρο 42 της Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
Κορωναιού COVID-19  και ‘άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/30-03-2020 τ.Α΄). 
 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η  Γεν. Δ/ντρια Ανθοπούλου Χρυσούλα , και  η  Βεϊδαμενίδου Σοφία 

για την τήρηση των πρακτικών. 

Η Γεν. Διευθύντρια εισηγούμενη το  4ο  θέμα  αναφέρει  τα παρακάτω (1734/05-04-2021 

εισήγηση): 
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1. Την αριθμ. 79/2021 (ΑΔΑ: ΨΧΑΝΩΕΤ-ΒΤΤ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με 

θέμα « Αντικατάσταση Προέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο  της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης  Κατερίνης (ΔΕΥΑΚ)  με  Πρόεδρο τον  κ. 

Συμεωνίδη Ιωάννη.  

2. Την αριθμ. 87/2021  (ΑΔΑ:6ΡΧΔΟΕΤΡ-ΩΗΨ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με την οποία 

συγκροτήθηκε  σε σώμα το νέο Δ.Σ. 

3. Με δεδομένο ότι ο νέος νόµος 4604/2019 στο άρθρο 99 παρ. 9 αναφέρει ότι : « 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,. Σε 

περίπτωση απουσίας του Πρόεδρου, λόγω ασθένειας ή άδειας, μεγαλύτερης του ενός (1) 

μήνα, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εξ ημισείας σε αυτόν και στον αναπληρωτή του…»  

4. Την υπ΄αριθμ. ΚΥΑ 72865/10-12-2018 (ΦΕΚ 5726/19-12-2018 τεύχος Β’) (τροποποίηση 

τις αριθμ. 54698/5-10-2018 ΚΥΑ) Υπουργών Εσωτερικών  και Οικονομικών  «Καθορισμός 

αποδοχών Α) αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών 

γραμματέων -δήμων» , επί της περιπτ. α παραγρ. 1 , η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους 

με πληθυσμό ……από είκοσι  χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000)  κατοίκους  

αποδοχές  3.420,00 €  ήτοι 3.420,00 Χ 50% = 1.710,00 € 

     Κατόπιν  τούτου προτείνεται  η παραπάνω αναφερόμενη αποζημίωση  να ορισθεί  ίσο µε το 

πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού των εξόδων παράστασης που εισπράττει ο ∆ήµαρχος 

όπως διαμορφώνεται σύµφωνα µε το ύψος του πληθυσμού (> = 20.000 και < = 100.000>), ποσού 

1.710,00€ ( 3.420,00 - 50% = 1.710,00).   

και καλεί το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

Το ∆.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ’ όψη Τις διατάξεις του Ν.1069/80, όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4604/2019 άρθρο 99  μετά από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει Ομόφωνα 

   Εγκρίνει την υποβολή πρότασης προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης για αποζημίωση του Προέδρου της Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης 

αποχέτευσης Κατερίνης. 

1. Εγκρίνει την καταβολή   αποζημίωσης του Προέδρου Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ κ. Συμεωνίδη 

Ιωάννη  (ΑΔΤ ΑΜ 874324 – ΑΦΜ 0443284077) για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση 
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υπηρεσίες του να είναι ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού των εξόδων 

παράστασης που εισπράττει ο Δήμαρχος του Δήμου Κατερίνης  όπως διαμορφώνεται 

σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών 2/85127/0022/22-11-2012 , µε το ύψος του 

πληθυσμού (> = 20.000 και < = 100.000>), ( 3.420,00 - 50% = 1.710,00)  

Η προκαλούμενη  συνολική δαπάνη δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά τον 

οικείο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Κατερίνης που θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι 

εγγεγραμμένες στους Κ.Α. 61.01.02 (Αποζημίωση μελών Δ.Σ.-(Συμβατικές αμοιβές) του 

προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με την σχετική βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας  

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. 

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

με τον Ν 1069/80. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 90/2021 

Συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
               Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ                                                            Τα Μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 

ΑΔΑ: 6ΣΕΗΟΕΤΡ-Θ9Γ
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