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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  295/2018      

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

9. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. 

 

 Σήμερα Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17.606/5.10.2018 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 18 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Κούκος Γεώργιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 11 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

3 Βερικούκης Χρήστος  12 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας Δημήτριος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Δασκάλου Χρήστος  14 Σαμλίδης Μιχαήλ 

6 Δημητριάδης Βασίλειος 15 Σόντρας Ιωάννης  

7 Ζδρου Αικατερίνη  16 Φουνταλής Μιχαήλ  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 17 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 
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9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  18 Χατζόγλου Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 7 Ταμβίσκου Ευτυχία 

3 Δίου Αναστάσιος 8 Ταπαζίδης Δημήτριος 

4 Μάρκου Διονύσιος 9 Τσιβόγλου Χρήστος 

5 Μουράτογλου Ιωάννης   

Στη συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε νόμιμα δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται 

στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους όμως δεν παραβρέθηκε κανείς. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα αλλά δεν παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας για το θέμα που περιλαμβάνεται 

στην ημερήσια διάταξη και αφορά την κοινότητά του.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α.  Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας 

γ. Ριζαρίου κ. Κων/νος Δημητριάδης 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε όμως δεν παρίσταται στη 

συνεδρίαση λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέματα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

          Σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ. 5 του Ν. 3463/2006, 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  
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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.  

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.4354/2015: «Οι κάθε είδους αποδοχές και 

λοιπές αποζημιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Ανεξάρτητων 

Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), των Διοικητών Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, 

Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, και Μελών των Διοικητικών 

Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και 

των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005. που υπάγονται στις διατάξεις του 

παρόντος, του Γενικού Επιθεωρητή Δημοσίας Διοίκησης, καθώς και των εν γένει Γενικών 

Επιθεωρητών, Συντονιστών η Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωμάτων ή Σωμάτων Επιθεώρησης, 

του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

(Σ,Ε.Ε.Δ,Δ.), καθώς και του Προέδρου, των μελών και του ειδικού επιστημονικού 

προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) καθορίζονται με 

κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού.» 

Κατ΄εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 

470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ), με την οποία ορίζεται ότι: α) Στον πρόεδρο ή στον 

αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης 

καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Για την έκδοση της 

απόφασης αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Ως ανώτατο χρηματικό όριο της 

ανωτέρω αποζημίωσης, καθορίζεται το ποσό των αποδοχών του προέδρου του οικείου 

δημοτικού συμβουλίου, β) Στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των κοινωφελών 

δημοτικών επιχειρήσεων, εκτός από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που λαμβάνει την 

αποζημίωση της παρ. 3(α) της παρούσας, καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε 

συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε 

συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων αποδοχών του προέδρου του οικείου 

δημοτικού συμβουλίου. 

Η αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας ορίζεται σε 

720,00 €, 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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Σύμφωνα με την αριθμ. 62/2018 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. προτείνεται ως αποζημίωση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της 

επιχείρησης το ποσό των αποδοχών του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 

την παρ 5 του άρθρου 255 Ν. 3463/06 

το άρθρο 92 του Ν.3852/2010 

το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.4354/2015 

την KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ) 

την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ.  16/07 

το γεγονός ότι η αντιμισθία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ανέρχεται 

σε 720,00  € 

την αριθ. 62/2018  απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της 

κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.», σε 720,00  € μικτά 

μηνιαίως. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα και Ελισάβετ Φράγκου – 

Κυανίδου δεν συμμετείχαν στη συζήτηση και τη διαδικασία της ψηφοφορίας της 

παραπάνω απόφασης λόγω κωλύματος, καθώς κατέχουν τη θέση της Προέδρου και 

Αντιπροέδρου, αντίστοιχα,  του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 295/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  23.10.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου 

 Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος,  Ζδρου Αικατερίνη, 

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Κούκος Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,  

Παρθενόπουλος Γεώργιος,   Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ,  

Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

 - Πρόεδρο ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Α. Ιατρίδου - Βλαδίκα  
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