
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Απόσπασμα πρακτικού της  23ης/13-11-2019    ΤΑKΤIKΗΣ συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Βισαλτίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

272/2019 

ΘΕΜΑ 
Έγκριση  της εισηγητικής πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο  
για αποζημίωση του Προέδρου της  Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Βισαλτίας . 

 
Στη Νιγρίτα, σήμερα 13-11-2019  και ώρα  18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Βισαλτίας συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤIKΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την αριθμ.πρωτ.13.290/08-11-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018). 
           Υπήρξε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντα 
αρχικά (25) και απόντα (2) και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ,Πρόεδρος 
2. ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΝΤΟΛΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,Γραμματέας  
4. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
5. ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 
6. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ 
8. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
9. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
10. ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
12. ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
13. ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑΣ ΧΑΡΙΣΣΗΣ 
14. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
15. ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
16. ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
17. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ 
18. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
19. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
20. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
21. ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
22. ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
23. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
24. ΤΣΟΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ  
25. ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ.  Αθανάσιος Μασλαρινός , που κλήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της   παρ.6  του  άρθρου 74 του  Ν.4555/2018. 

   Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι 
των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Βισαλτίας.  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν , Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Αχινού κ.Κεμανιτζόγλου Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης 
κ.Σίτσογλου Π.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λευκοτόπου 
κ.Μπακιρτζίδης Π.,η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπέλων κ.Γκούρμη 
Ε.,ο Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Κοινότητας Βέργης κ.Βαρσαμούδης Η.,ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Λυγαριάς κ.Μαλιώκας Η., η Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Κοινότητας Νικόκλειας  κ.Κουντούδη Δ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Νιγρίτας κ.Πολυχρονίδης Ν. , ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Τερπνής 
κ.Μιχαλάκης Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ευκαρπίας κ.Τσιάκαλος 
Χ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιβήρων κ.Δεληκωνσταντάς Ι. και ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Καστανοχωρίου κ.Μπουρμπούλας  Μ.    

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-  

Ο δ.σ.κ.ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. προσήλθε κατά τη διάρκεια υποβολής  
ερωτήσεων προς το Δήμαρχο  και τους Αντιδημάρχους .    

 

Μετά τη διαπίστωση  απαρτίας  ο  κ. Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
Πριν τη συζήτηση του 14ου   θέματος  ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ  κ.ΨΑΡΡΑΣ 
Λ.ενημέρωσε το σώμα ότι ο ίδιος έχει  κώλυμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο θέμα 
βάσει του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων), στη 
συνέχεια αποχώρησε και δεν συμμετείχε στη  συζήτηση και τη λήψη απόφασης του 
παρόντος θέματος.                     

          Κηρύσσοντας ο  κ. Πρόεδρος   την έναρξη της συζήτησης   του 14ου   θέματος  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ Α.  
ο  οποίος είπε τα εξής : 
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ: Η Κοινωφελής  επιχείρηση του Δήμου Βισαλτίας σε συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε την υπ΄αριθ.πρωτ. 64/2019  απόφασή  της η οποία 
αποτελεί εισηγητική πρόταση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του 
προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. 
Σύμφωνα με την παρ. 5  του άρθρου 255 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής :   Στον 
πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο 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. 
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. 
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015: «Οι κάθε είδους απολαβές 
και λοιπές αποζημιώσεις των (...) Προέδρων, Αντιπροέδρων που υπάγονται στις 
διατάξεις του παρόντος (....) καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και   του καθ' υλην αρμόδιου Υπουργού». 
Με την ΚΥΑ 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 470/20.08.2018), ορίζεται ότι: «3 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. 
Με την υπ' αριθ. 54698/05-10-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4704/τ. Β'/22.10.2018), καθορίστηκαν 
τα εξής: «1. α) Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό.... από είκοσι 
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χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το 
εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) των πόσης φύσεως αποδοχών του Γενικού 
Γραμματέα Υπουργείου,.... β)  ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων 
λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο 
δήμαρχο». 
Με την ΚΥΑ 72865/10.12.2018 (ΦΕΚ 5726/19.12.2018 τ. Β') τροποποιήθηκε η 
ανωτέρω ΚΥΑ 54698 και ορίσθηκε το ύψος της αντιμισθίας των δημάρχων με 
πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους στις 3.420 ευρώ. 
Με βάση τα ανωτέρω η αντιμισθία του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Δήμου 
Βισαλτίας, ανέρχεται στα 718,20 ευρώ μικτά και αυτό είναι το ανώτατο όριο του 
ποσού μέχρι του οποίου μπορεί να ορισθεί η αμοιβή του προέδρου ή του αντιπροέδρου 
του Δ.Σ. της Επιχείρησης. 
Σημειώνεται επίσης ότι, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Βισαλτίας, εκτός από τα διοικητικά του καθήκοντα και τις αρμοδιότητες όπως αυτές 
ορίζονται και περιγράφονται συνοπτικά στο άρθρο 3 και άρθρο 7 της υπ' αριθ. 
43254/31.7/2007 Απόφασης ΥΠ. ΕΣ. Δ.Δ.Α. & Α. και σε λοιπές διατάξεις του 
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και την 
άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων , που του αναθέτει με απόφασή του το Δ.Σ. (άρθρο 
6 παρ. 3 της ως άνω Υπ. Απόφασης), τα οποία από μόνα τους απαιτούν καθημερινή 
και επισταμένη ενασχόληση, είναι επιφορτισμένος και επιλαμβάνεται καθημερινά, σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ημέρας, χωρίς τακτικό ωράριο, οποτεδήποτε 
καταστεί αναγκαίο, με ιδία του έξοδα και πολύωρη απασχόληση για την επίλυση των 
καθημερινών ζητημάτων, των διοικητικών και οικονομικών δραστηριοτήτων της 
Επιχείρησης, των εργασιών των πέντε (5) δομών Βοήθεια στο Σπίτι, των δέκα (10) 
δομών ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ ΜΕΑ - ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ και της δομής ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, υπηρεσιών που λειτουργούν και καλύπτουν 
όλο το γεωγραφικό εύρος του Δήμου Βισαλτίας. 
Παράλληλα επιλαμβάνεται όποτε καταστεί αναγκαίο, τις υπηρεσίες επικοινωνίας με 
τους χρήστες των υπηρεσιών της, το προσωπικό, το δημοτικό συμβούλιο, του 
υπαλλήλους του δήμου και γενικά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και 
συναλλασσόμενους στην λειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας. 
Στα πλαίσια των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων και την οικονομική κατάσταση 
της Επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και συγκεκριμένα την 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων έχει ληφθεί και υποβληθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο   προς έγκριση ως πρόταση η παραπάνω αναφερόμενη υπ΄αριθ. 64/2019   
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου 
Βισαλτίας  για την αποζημίωση του Προέδρου της με το ποσό των 360,00  ευρώ μικτά 
μηνιαίως . 
Στη συνέχεια  ακολούθησε συζήτηση  με τους Δημοτικούς Συμβούλους 
κ.κ.ΑΓΓΕΛΑΚΗ Χ. και ΔΟΥΒΙΤΣΑ Α. να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους σχετικά με 
την αποζημίωση του Προέδρου.  
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο: 
Να  εγκρίνει τη χορήγηση αποζημίωσης ποσού   360,00  ευρώ μικτά μηνιαίως  (στο 
οποίο θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις) στον Πρόεδρο  του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς   Επιχείρησης του Δήμου Βισαλτίας όπως προβλέπεται 
από τις διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας .  
   Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τον εισηγητή  και αφού 
έλαβε υπόψη του,  

 Την  παρ. 5  του άρθρου 255 του Ν.3463/2006, 
 Την  παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015, 
 Το Πρόγραμμα Καλλικράτης , 
 Την ΚΥΑ 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 470/20.08.2018),  
 Την υπ' αριθ. 54698/05-10-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4704/τ. Β'/22.10.2018, 
 Την  ΚΥΑ 72865/10.12.2018 (ΦΕΚ 5726/19.12.2018 τ. Β') , 
 Την υπ΄αριθ. 64/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Βισαλτίας, 
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 Τις διατάξεις της  παρ. 10 του άρθρου 74 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 
Α' 133/19-07-2018), 

  και  μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Α)Εγκρίνει την χορήγηση αποζημίωσης ποσού  360,00  ευρώ μικτά μηνιαίως  (στο 
οποίο θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις) στον Πρόεδρο  του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς   Επιχείρησης του Δήμου Βισαλτίας όπως προβλέπεται 
από τις διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας . 
 Β)Εξουσιοδοτεί  τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.  
Παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τη λήψη της απόφασης  είκοσι πέντε (25). 
 
Ο δ.σ. κ. ΨΑΡΡΑΣ Λ. δεν συμμετείχε στη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του 
παρόντος θέματος βάσει του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων 
&Κοινοτήτων). 
 
----Στη λήψη της απόφασης αυτής οι δ.σ.κ.κ.ΡΑΚΙΤΖΗ Τ.,ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Χ. και 
ΣΑΜΑΡΑΣ Μ. ψήφισαν «ΟΧΙ». 
Οι δ.σ.κ.κ.ΝΤΟΛΚΟΣ Α.,ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ν. και ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ Α. ψήφισαν 
«ΠΑΡΟΝΤΕΣ». Λήφθηκαν  υπόψη μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας και δεν 
υπολογίστηκαν  στην καταμέτρηση  των θετικών και αρνητικών ψήφων (σύμφωνα με 
την παρ. 10 του άρθρου 74 του   Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018). 
 
----Επισυνάπτεται   και αποτελεί   αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής: 
1)Η Αριθ. 64/2019  απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βισαλτίας. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό        272/2019  

Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο    Πρόεδρος    του   Δ.Σ.                                  Τα    Μέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑ   14/11/2019     
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

                                           ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ   
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