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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με το αριθ.  Πρωτ. 361/24-6-2020 έγγραφό η Δημοτική Επιχείρηση με την
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης» Δήμου Βέροιας και δ.τ.
«ΚΕΠΑ»  μας  αποστέλλει  την  με  αριθ.  18/20  απόφασή  του  «Έγκριση  ή  μη
αποζημίωσης  Προέδρου  Διοικητικού  Συμβουλίου  (Δ.Σ.)  της  Κ.Ε.Π.Α.  Δήμου
Βέροιας».

Με τις  διατάξεις  της παρ. 5  του άρθρου 255 του Ν.3463/06 (ΚΔΚ) 114Α΄
ορίζεται ότι:
«5. 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.».

Σε  συνέχεια  του  ανωτέρω   άρθρου  εκδόθηκαν  οι  αντίστοιχες  Υ.Α.  και
τελευταίως η με αριθ. 42188/8-7-18 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 470/ΥΟΔΔ/20-8-2018) στην παρ.
(3α) αυτής 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 αριθ.  54698/5.10.2018 (Β’ 4704) Κ.Υ.Α.  «Καθορισμός  αποδοχών α)
αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων δήμων»,
ορίζεται ότι: 
«1. α) Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000)
κατοίκων είναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) 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 εβδομήντα δύο τοις
εκατό (72%) των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των
είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54%) των
ανωτέρω αποδοχών.
β) Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο
δήμαρχο, ενώ  οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό
(21%) αυτής.(..)».

Με  την  αριθ.  72865/10-12-2018  (Β΄5726)  όμοια,  η  παράγραφος  1α  της
ανωτέρω Κ.Υ.Α. αντικαθίσταται ως εξής:
«1α) Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000)
κατοίκων σε 4.275€, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως
εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους σε 3.420€  και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό
κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων σε 2.565€.».

Με την αριθ. 154/2020 (ΑΔΑ: 65ΚΓΩ9Ο-ΝΦΚ) εγκρίθηκαν οι οικονομικές
καταστάσεις της επιχείρησης για τη διαχειριστική περίοδο έτους 2019.

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  παρακαλείται  το  συμβούλιο  να  καθορίσει  τα
μηνιαία  έξοδα  παράστασης  του  Προέδρου  στο  ποσό  των  718,20  ευρώ  (καθαρή
μηνιαία  αποζημίωση  476,38  ευρώ  μετά  την  αφαίρεση  ποσού  20%  ως  φόρου
εισοδήματος,  1,2%  ως  χαρτοσήμου  και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου  και  12,47%  ως
ασφαλιστικών κρατήσεων).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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