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ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 1/2018 της τακτικής   συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 
 
ΘΕΜΑ 10ο  : Αποζημίωση αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. της Επιχείρησης για το έτος 2018. 
 

 Σήμερα, στις 18/01/2018 και ώρα 18:30 στο Κίτρος   Πιερίας στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
Τοπικής Κοινότητας Πύδνας  του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Πύδνας Κολινδρού ύστερα 
από την 15/12-01-2018  πρόσκληση  του Προέδρου  του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά (7) μέλη:       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Λιόλιος Ιωάννης , Πρόεδρος 1. Κομπατσιάρη Μαριάννα, Αντιπρόεδρος 

2. Ζούντσα Γεωργία, Μέλος 2. Κουρέα Αργυρή,  Μέλος 

3. Ταχτσίδου Γεωργία, Μέλος  

4. Παπαϊωάννου  Όθων, Μέλος  

5. Ακριτίδης Ευστάθιος, Μέλος  

6. Καπέρδας Νικόλαος, Μέλος  

  7.   Μπατσαράς Δημήτριος, Μέλος  

 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου  Πύδνας-Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών Κα Βάλη Αριστέα. 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:  
 

Σύμφωνα με την παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06, στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο (δηλ. σε 
έναν από τους δύο σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ.  16/07) του 
διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες  που παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να 
καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 
ύστερα από πρόταση του διοικητικού  συμβουλίου της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να 
καταβάλλεται αποζημίωση στα  μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις του. Για τον  καθορισμό των αποζημιώσεων της παραγράφου αυτής λαμβάνεται 
οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική  κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική 
περίοδο.  

Η διαπίστωση αυτή συνιστά και την εκ του νόμου απαιτούμενη αιτιολογία της ανωτέρω 
πρότασης του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης (ΥΠΕΣΔΔΑ Εγκ 16/07) 
 

ΑΔΑ: ΩΟΥ0Ω1Π-Β6Μ



Σύμφωνα με την παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06 με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία  εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., 
καθορίζονται τα ανώτερα χρηματικά όρια των ως  άνω αποζημιώσεων.   
 

Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η  απόφαση 61995/13.11.2007 ΥΠ.ΕΣ. 
με την οποία καθορίστηκε ως ανώτατο χρηματικό όριο της αποζημίωσης που μπορεί να 
καταβάλλεται στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κοινωφελούς 
δημοτικής επιχείρησης, ανάλογα με τις υπηρεσίες που οι ανωτέρω παρέχουν σε αυτήν, το ποσό που 
καταβάλλεται ως έξοδα παράστασης στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δυνάμει της 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 2α του άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σε συνδυασμό με τα 
οριζόμενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου. 
 

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση 61995/13.11.2007 ΥΠ.ΕΣ. (άρθρο 2)  στα μέλη των 
διοικητικών συμβουλίων των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, εκτός από τον πρόεδρο ή τον 
αντιπρόεδρο που λαμβάνει την αποζημίωση του προηγούμενου άρθρου, επιτρέπεται να καταβάλλεται 
αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα - το ύψος της οποίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 4% του ποσού που καταβάλλεται μηνιαίως ως έξοδα παράστασης στον 
πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δυνάμει της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2α του άρθρου 136 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου. 
 

Σύμφωνα με άρθρο 3  της απόφασης 61995/13.11.2007 ΥΠ.ΕΣ., το ακριβές ποσό των ανωτέρω 
αποζημιώσεων, καθορίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ύστερα 
από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, λαμβανομένης υποχρεωτικά υπόψη της 
οικονομικής κατάστασης αυτής κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Στην περίπτωση 
νεοσύστατων κοινωφελών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, που δεν διαθέτουν κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων προηγούμενης οικονομικής χρήσης, οι εν λόγω αποζημιώσεις 
υπολογίζονται, κατ’ εξαίρεση, βάσει των συνολικών εσόδων των ανωτέρω επιχειρήσεων, όπως αυτά 
απεικονίζονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του πρώτου έτους λειτουργίας τους. Μετά τη 
δημοσίευση της πρώτης κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης τους, τυχόν διαφορές που 
θα προκύψουν ως προς το ύψος των αποζημιώσεων, σε σχέση με τις αρχικώς υπολογισθείσες, 
συμψηφίζονται με αυτές που θα λάβουν τα εν λόγω όργανα κατά το επόμενο οικονομικό έτος. 
 

Μετά την ισχύ του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν πια 
έξοδα παράστασης, αλλά αντιμισθία. Ειδικότερα: 

 
Οι Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) της 

αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο. (παρ.3 άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) 
 

Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) 
κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα 
Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό 
χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ανωτέρω 
αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) 
κατοίκων είναι ισόποση με το εξήντα τοις εκατό (60%) των ανωτέρω αποδοχών. (παρ.2 άρθρο 92 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) 
 
Ως προς την αντιμισθία των Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων: 
Μετά την 01.01.2012: Σύμφωνα με την παρ.3α του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 τεύχος Α'): 
"Η αντιμισθία των δημάρχων και περιφερειαρχών που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 92 παρ. 
2 και 181 παρ. 2 του ν. 3852/ 2010 (Α' 87) μειώνεται κατά 10%." Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει 
από 1.1.2012. 
Μετά την 01.09.2012: Μειώνονται οι αποδοχές των Στελεχών της Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων 
και των Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων. (υπ’ αριθ. οικ.2/57332/0022/27.07.2012 Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών) 
Μετά την 01.01.2013: Μειώνονται ξανά οι αποδοχές των Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων 
(άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.3 του Ν. 4093/12) 
Με βάση τα ανωτέρω η αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας ορίζεται  
540,00 € (ΜΕΙΚΤΑ) ποσό μέχρι το οποίο κατ’ ανώτατο όριο μπορεί να ορίζεται η αμοιβή του 
προέδρου ή του αντιπροέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης.  
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Μετά τα ανωτέρω  ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιχείρησης κος Λιόλιος Ιωάννης εισηγήθηκε να 
δοθεί η αποζημίωση, ύψους  540,00 € μηνιαίως μεικτά, στην αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου της κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Πύδνας –Κολινδρού κα 
Κομπατσιάρη   Μαριάννα. 
 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 

 την παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06 
 το άρθρο 92 του Ν.3852/2010 
 την απόφαση 61995/13.11.2007 του ΥΠ.ΕΣ.  
 την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ.  16/07 
 την παρ.3α του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 τεύχος Α') 
 την (υπ’ αριθ. οικ.2/57332/0022/27.07.2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών) 
 το άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.3 του Ν. 4093/12) 
 το γεγονός ότι η αντιμισθία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου 

ανέρχεται σε 540,00€ 
 την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης  
 την παρ.4 και παρ. 6 του άρθρου  22 του ν.4354/2015     
και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

1. Την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή αποζημίωσης στην αντιπρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Πύδνας –
Κολινδρού  ύψους  540,00 € μηνιαίως μεικτά. 

2. Την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. 
της επιχείρησης, εκτός από την αντιπρόεδρο  που λαμβάνει την παραπάνω αποζημίωση, για 
κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα – ύψους 21,60 €. 

3. H Αποζημίωση της αντιπροέδρου θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 02.61.01.25.0002 του 
προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «έξοδα παράστασης   προέδρου Δ.Σ.» . 

4. Και η αποζημίωση συνεδριάσεων μελών Δ.Σ. θα  βαρύνει  τον κωδικό Κ.Α. 02.61.01.25.0001 
του προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «αποζημίωση συνεδριάσεων μελών Δ.Σ» . 

5. Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.02.61.01.25.0001 με τίτλο 
«Αποζημίωση συνεδριάσεων μελών Δ.Σ.».  

6. Ψηφίζει πίστωση ποσού 6.480,00 € σε βάρος του Κ.Α.02.61.01.25.0002 με τίτλο «Έξοδα 
παράστασης προέδρου  Δ.Σ.».  

 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  10/2018 

 
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

    
   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ   ΜΕΛΗ  
                                                                                                                
                                                                                             Ζούντσα Γεωργία 
ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                       Καπέρδας Νικόλαος 
                                                                                             Ακριτίδης Ευστάθιος 
                                                                                             Ταχτσίδου Γεωργία 
                                                                                              Παπαϊωάννου Όθων 
                                                                                              Μπατσαράς Δημήτριος                   
                                                                                                

ΑΔΑ: ΩΟΥ0Ω1Π-Β6Μ


		2018-01-26T08:20:59+0200
	Athens




