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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 12/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 185/2020
Πεξίιεςε
Καζνξηζκόο ύςνπο ησλ κεληαίσλ εμόδσλ
παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ/θνύ πκβνπιίνπ
ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο «Κνηλσθειήο
Δπηρείξεζε Πνιιαπιήο Αλάπηπμεο» Γήκνπ Βέξνηαο
ήκεξα 13 Ηοσλίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00 ζπλήιζε
δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 9-7-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 38 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ν.Λαδόπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Γ.Γεκεξηδίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ. νπκειίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλόπνπινο, 30) Α.Μαξθνύιεο, 31)
Κ.Σξνρόπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36) Γ.Ράιιε, 37)
Γ.Μειηόπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο,
Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π.
Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζε ν θ. .ηνπγηάλλνο θαη απνρώξεζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 180/2020 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Β.Λπθνζηξάηεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 181/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 185/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 188/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 26-6-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ην αξηζ. Πξση. 361/24-6-2020 έγγξαθό ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε κε ηελ επσλπκία
«Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιιαπιήο Αλάπηπμεο» Γήκνπ Βέξνηαο θαη δ.η. «ΚΔΠΑ» καο
απνζηέιιεη ηελ κε αξηζ. 18/20 απόθαζή ηνπ «Έγθξηζε ή κε απνδεκίσζεο Πξνέδξνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ (Γ..) ηεο Κ.Δ.Π.Α. Γήκνπ Βέξνηαο».
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 255 ηνπ Ν.3463/06 (ΚΓΚ) 114Α΄ νξίδεηαη όηη:
«5. ηνλ πξόεδξν ή ζηνλ αληηπξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, αλάινγα κε ηηο
ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηελ επηρείξεζε, κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ε νπνία νξίδεηαη
κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηα
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Γηα ηνλ
θαζνξηζκό ησλ απνδεκηώζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ιακβάλεηαη νπσζδήπνηε ππόςε ε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.
Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ε
νπνία εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ., θαζνξίδνληαη ηα αλώηεξα ρξεκαηηθά όξηα ησλ
σο άλσ απνδεκηώζεσλ.».
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ εθδόζεθαλ νη αληίζηνηρεο Τ.Α. θαη ηειεπηαίσο ε κε
αξηζ. 42188/8-7-18 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 470/ΤΟΓΓ/20-8-2018) ζηελ παξ. (3α) απηήο νξίδεηαη όηη:
«3. α) ηνλ πξόεδξν ή ζηνλ αληηπξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θνηλσθεινύο
δεκνηηθήο επηρείξεζεο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ε νπνία νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηελ έθδνζε
ηεο απόθαζεο απηήο ιακβάλεηαη νπσζδήπνηε ππόςε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο
θαηά ηελ πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν.
Ωο αλώηαην ρξεκαηηθό όξην ηεο αλσηέξσ απνδεκίσζεο, θαζνξίδεηαη ην πνζό ησλ
απνδνρώλ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.».
Με ηελ αξηζ. 54698/5.10.2018 (Β’ 4704) Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκόο απνδνρώλ α) αηξεηώλ
νξγάλσλ ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη β) γεληθώλ γξακκαηέσλ δήκσλ»,
νξίδεηαη όηη:
«1. α) Ζ αληηκηζζία ησλ δεκάξρσλ ζε δήκνπο κε πιεζπζκό άλσ ησλ εθαηό ρηιηάδσλ
(100.000) θαηνίθσλ είλαη ηζόπνζε κε ην ελελήληα ηνηο εθαηό (90%) ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ
ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ, ησλ δεκάξρσλ ησλ δήκσλ κε πιεζπζκό από είθνζη ρηιηάδεο
(20.000) έσο εθαηό ρηιηάδεο (100.000) θαηνίθνπο είλαη ηζόπνζε κε ην εβδνκήληα δύν ηνηο εθαηό
(72%) ησλ αλσηέξσ απνδνρώλ θαη ησλ δεκάξρσλ ησλ δήκσλ κε πιεζπζκό θάησ ησλ είθνζη
ρηιηάδσλ (20.000) θαηνίθσλ είλαη ηζόπνζε κε ην πελήληα ηέζζεξα ηνηο εθαηό (54%) ησλ αλσηέξσ
απνδνρώλ.
β) Οη αληηδήκαξρνη ιακβάλνπλ ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο αληηκηζζίαο πνπ αλαινγεί
ζην δήκαξρν, ελώ νη πξόεδξνη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ ιακβάλνπλ ην είθνζη έλα ηνηο εθαηό
(21%) απηήο.(..)».
Με ηελ αξηζ. 72865/10-12-2018 (Β΄5726) όκνηα, ε παξάγξαθνο 1α ηεο αλσηέξσ Κ.Τ.Α.
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1α) Ζ αληηκηζζία ησλ δεκάξρσλ ζε δήκνπο κε πιεζπζκό άλσ ησλ εθαηό ρηιηάδσλ
(100.000) θαηνίθσλ ζε 4.275€, ησλ δεκάξρσλ ησλ δήκσλ κε πιεζπζκό από είθνζη ρηιηάδεο
(20.000) έσο εθαηό ρηιηάδεο (100.000) θαηνίθνπο ζε 3.420€ θαη ησλ δεκάξρσλ ησλ δήκσλ κε
πιεζπζκό θάησ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) θαηνίθσλ ζε 2.565€.».
Με ηελ αξηζ. 154/2020 (ΑΓΑ: 65ΚΓΩ9Ο-ΝΦΚ) εγθξίζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν έηνπο 2019.
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ παξαθαιείηαη ην ζπκβνύιην λα θαζνξίζεη ηα κεληαία έμνδα
παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ζην πνζό ησλ 718,20 επξώ (θαζαξή κεληαία απνδεκίσζε 476,38
επξώ κεηά ηελ αθαίξεζε πνζνύ 20% σο θόξνπ εηζνδήκαηνο, 1,2% σο ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ
ραξηνζήκνπ θαη 12,47% σο αζθαιηζηηθώλ θξαηήζεσλ).
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μαξθνύιεο: Γελ ακεηβόηαλ ν πξόεδξνο κέρξη ηώξα; Από πόηε ζπκβαίλεη απηό;
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Μειηόπνπινο: Έπαηξλε ακνηβή ν πξόεδξνο; Κη αλ λαη, πόζε ήηαλ απηή;
Κνξσλάο: Ζ ακνηβή ζα μεθηλήζεη λα θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο
ηνπ Γ.. Μέρξη ηώξα δελ έπαηξλα θαλελόο είδνπο ακνηβή.
Μαξθνύιεο: Οη πξνεγνύκελνη πξόεδξνη έπαηξλαλ ακνηβή;
Αθξηβόπνπινο: Γελ είλαη ακνηβή, είλαη απνδεκίσζε. Οη πξνεγνύκελνη πξόεδξνη έπαηξλαλ
θαλνληθά ηελ απνδεκίσζε απηή.
Κ.Θενδσξίδεο: Μέρξη ηώξα δελ έπαηξλε απνδεκίσζε ν πξόεδξνο.
Βιέπσ όκσο όηη αλεβαίλνπλ νη ηόλνη θαη ραιάκε ηηο θαξδηέο καο. Κάπνηνη μνδεύνπκε
ρξόλν αθηινθεξδώο, έρεηέ ην ππόςηλ ζηνπο ραξαθηεξηζκνύο ζαο. Έθηαζα ζην ζεκείν λα
εγθαηαιείςσ ηε ζπλεδξίαζε.
Πξόεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ;
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Α.Μαξθνύιεο, Γ.Μειηόπνπινο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ όινη νη ππόινηπνη δεκνηηθνί ζύκβνπινη.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 26-6-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 18/2020 Απόθαζε ηνπ Γ/θνύ πκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο
Πνιιαπιήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Βέξνηαο.
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 1254/2020 απόθαζε ηεο Ο.Δ.
4.- Σηο κε αξ. πξση. 42188/8-7-2018, 54698/5-10-2018 θαη 72865/10-12-2018 Κ.Τ.Α.
5.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 255
ηνπ λ.3463/2006.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Καζνξίδεη ηα κεληαία έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ/θνύ πκβνπιίνπ ηεο
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιιαπιήο Αλάπηπμεο» Γήκνπ Βέξνηαο
ζην πνζό ησλ 718,20€ (θαζαξή κεληαία απνδεκίσζε 476,38 επξώ κεηά ηελ αθαίξεζε πνζνύ 20%
σο θόξνπ εηζνδήκαηνο, 1,2% σο ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ θαη 12,47% σο αζθαιηζηηθώλ
θξαηήζεσλ).
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 185 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 17-7-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

