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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Αριθμ. 109963 ΕΞ 2022 
Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 

Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 48 και 51 του ν. 4370/2016 «Συστήματα 

Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/
ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 37),

β) του άρθρου 76 του ν.  4727/2020 «Ψηφιακή Δι-
ακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131),

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181) και

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΠ 0001143 ΕΞ 2017/27.7.2017 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων 
και Επενδύσεων» (ΥΟΔΔ 377), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπό στοιχεία ΓΔΟΠ 0000011 ΕΞ 2018/Χ.Π. 9/3.1.2018 
(ΥΟΔΔ 10), 114624 ΕΞ 2019/17.10.2019 (ΥΟΔΔ 890) και 
48464 ΕΞ 2021/20.4.2021 (ΥΟΔΔ 331) όμοιες αποφάσεις.

3. Την υπ’ αρ. 4206/19.7.2022 επιστολή του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Την υπ’ αρ. 1269/22.6.2022 επιστολή του Προέδρου 
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Α. Διορίζουμε το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, 
ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Πελαγίδης του Κοσμά (Α.Δ.Τ. ΑΖ 096430), 
Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρος.

2. Θεώνη Αλαμπάση του Αριστείδη (Α.Δ.Τ. ΑΚ 088579), 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μέλος.

3. Ιωάννης Τσικριπής του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΟ 
050943), Διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοπιστω-
τικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, μέλος.

4. Βασίλειος Σπηλιωτόπουλος του Γεωργίου (Α.Δ.Τ
Ξ 153860), Διευθυντής της Διεύθυνσης Εξυγίανσης Πι-
στωτικών Ιδρυμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, μέλος.

5. Κωνσταντίνος Μποτόπουλος του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. 
ΑΡ 005898), Υποδιευθυντής - Σύμβουλος στη Διεύθυνση 
Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος, μέλος.

6. Χαρίκλεια Απαλαγάκη του Ανδρέα (Α.Δ.Τ. ΑΚ 
292085), Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τρα-
πεζών, μέλος.

7. Βασίλειος Παναγιωτίδης του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 
588484), Ανώτερος Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών, μέλος.

Β. Η θητεία των ανωτέρω μελών ορίζεται ως πενταετής, 
αρχομένη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και δύναται να ανανεώνεται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Γ. Η υπό στοιχεία ΓΔΟΠ 0001143 ΕΞ 2017/27.7.2017 
(ΥΟΔΔ 377) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κα-
ταργείται.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

    Αριθμ. 76441 
Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των 

γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του 

ν. 4412/2016 (Α’ 147) που συγκροτούνται στο 

πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμ-

βάσεων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Της παρ. 12 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 «Δη-

μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
(Α’ 147), με την οποία χορηγείται νομοθετική εξουσιοδό-
τηση για την έκδοση της παρούσας,

1.2 του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονι-
κού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώ-
δικας - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις)» (Α’ 204),

1.3 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσε-
ων» (Α’ 176) και ειδικότερα το άρθρο 28 («Ανώτατο όριο 
αποδοχών») παρ. 1 αυτού,

1.4 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

1.5 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

1.6 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και 
ειδικότερα το στοιχείο ι’ της παρ. 3 του άρθρου 76 αυτού,

1.7 του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 59),

1.8 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

1.9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α’ 145),

1.10 του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

1.11 του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 155)»,

1.12 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181),

1.13 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

1.14 του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

2. Τις αποφάσεις:
2.1 Την υπό στοιχεία Υ33/09.09.2021 απόφαση του 

Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουρ-
γείων» (Β’ 4198).

2.2 Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

3. Την υπ’ αρ. 27-07-2022/27-07-2022 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών από την οποίο προκύπτει ότι θα προκληθεί 
δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της 
οποίας, λόγω της φύσης των παραγόντων που την προ-
καλούν, δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί εκ των προ-
τέρων, και η οποία θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς 
εκάστης αναθέτουσας αρχής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα μέλη 
των γνωμοδοτικών οργάνων που είναι εγγεγραμμένα 
στο Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344 ή που συμμετέχουν 
στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη του ενός 
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή που ορίζονται από 
τις ΕΚΑΑ της παρ. 1 του άρθρου 41 για τις διαδικασίες 
ανάθεσης συμβάσεων κεντρικών και επικουρικών δρα-
στηριοτήτων αγορών που αυτές διενεργούν.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ρύθμιση ειδικότε-
ρων ζητημάτων σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης 
στα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 1. 
Ειδικότερα ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και 
ο χρόνος καταβολής της αποζημίωσης σε σχέση με την 
επιτυχή και εμπρόθεσμη διενέργεια των διαδικασιών 
ανάθεσης των συμβάσεων καθώς και το ύψος αυτής.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης

1. Στα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 
1. καταβάλλεται αποζημίωση εφόσον συντρέχουν σω-
ρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Με την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, ολοκλη-
ρώνουν το έργο τους εντός των προθεσμιών που θέτει 
η παρ. 1 και 2 του άρθρου 221 Α του ν. 4412/2016.

β. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 102 και 103 
του ν. 4412/2016 κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών, αναστολή ή διακοπή των προθεσμιών 
που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 221 Α του 
ν. 4412/2016 επιτρέπεται μέχρι τρεις φορές ανεξαρτήτως 
κριτηρίου ανάθεσης. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο σε πε-
ρίπτωση γραπτής αποδοχής από την αναθέτουσα αρχή 
σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος του γνωμοδοτικού 
οργάνου.
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γ. Η γνώμη τους εκφράζεται σε αναλυτικά πρακτικά 
γνωμοδότησης και πρέπει να είναι σαφής, αιτιολογημένη 
και πλήρης.

δ. Συμμετέχουν στις σχετικές συνεδριάσεις, για την 
πραγματοποίηση του έργου τους, ως βεβαιώνεται από 
τα επίσημα πρακτικά που συντάσσουν και διαβιβάζουν 
την οικεία αναθέτουσα αρχή.

ε. Οι συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέχουν πραγμα-
τοποιούνται εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας 
των δημόσιων υπηρεσιών.

στ. Σε περίπτωση άσκησης, από οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης, προ-
δικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά πρά-
ξης αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, 
η απόφαση που εκδίδεται επί της ανωτέρω προσφυγής:

στ.α να είναι απορριπτική σε βάρος του προσφεύγοντα 
οικονομικού φορέα,

στ.β να είναι απορριπτική σε βάρος της αναθέτου-
σας αρχής, αποκλειστικά και μόνο εφόσον η πράξη της 
κατά το μέρος που προσβάλλεται, εκδόθηκε κατόπιν μη 
αποδοχής της σχετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου όπως αυτή εκφράζεται στο σχετικό 
πρακτικό του,

στ.γ ανεξαρτήτως του αποτελέσματός της για την 
αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση άσκησης αίτησης 
αναστολής-ακύρωσης, είτε από τον οικονομικό φορέα 
είτε από την αναθέτουσα αρχή, ενώπιον του αρμόδιου 
δικαιοδοτικού οργάνου, η εκδοθείσα επί της υποθέσεως 
απόφαση να είναι υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

2. Σε περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή της διαδικα-
σίας ανάθεσης της σύμβασης εκδοθούν περισσότερες 
της μίας πράξεις του αποφαινόμενου οργάνου, η πλή-
ρωση των ανωτέρων προϋποθέσεων ελέγχεται χωριστά 
για κάθε μία από τις πράξεις αυτές και η αποζημίωση 
καταβάλλεται αναλόγως. Ως πράξεις της αναθέτουσας 
αρχής νοούνται και οι πράξεις που δεν είναι εκτελεστές 
(εσωτερικές αποφάσεις) και οι οποίες ενσωματώνονται 
στην απόφαση κατακύρωσης της αναθέτουσας αρχής.

3. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση σε περίπτωση που η 
διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης ματαιωθεί ως άγονη 
λόγω μη υποβολής προσφοράς.

4. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος ελέγ-
χεται και βεβαιώνεται από την οικεία αναθέτουσα αρχή. 
Η σχετική βεβαίωση συνοδεύεται με όλα τα σχετικά έγ-
γραφα που αφορούν στο οικείο γνωμοδοτικό όργανο 
και τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης (πρα-
κτικά γνωμοδοτήσεων, έγγραφα αναθέτουσας αρχής 
κ.λπ.) και διαβιβάζεται στις αρμόδιες για την εκκαθάριση 
και πληρωμή αρμόδιες υπηρεσίες των αναθετουσών 
αρχών.

Άρθρο 4
Χρόνος και τρόπος καταβολής αποζημίωσης

Η αποζημίωση στα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων 
του άρθρου 1 καταβάλλεται στο σύνολό της, μετά την 
ολοκλήρωση του έργου τους, ανάλογα με τις πραγματο-
ποιηθείσες συνεδριάσεις και εφόσον βεβαιωθεί από την 
οικεία αναθέτουσα αρχή η πλήρωση των προϋποθέσεων 
του άρθρου 3.

Άρθρο 5
Ύψος καταβαλλόμενης αποζημίωσης

1. Η αποζημίωση των μελών των γνωμοδοτικών ορ-
γάνων καταβάλλεται ως κάτωθι: 

α. Πρόεδρος, εκατόν πενήντα ευρώ (150 €), ανά συ-
νεδρίαση και

β. Μέλη, εκατόν είκοσι ευρώ (120 €), ανά μέλος και 
ανά συνεδρίαση.

2. Η καταβληθείσα αποζημίωση για κάθε μέλος δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών ως 
ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 4354/2015.

3. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλε-
ται στο σύνολο των μελών του γνωμοδοτικού οργάνου 
δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά διαδικασία ανάθεσης σύμ-
βασης: α) το πέντε τοις χιλίοις (5 ‰) επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης και β) το ποσό των δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ    

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμ. 193544  
Καθορισμός αποζημίωσης μέλους του Διοικη-

τικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κατερίνης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 280 ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α’ 235).

3. Το άρθρο 3 του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την 
ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 
(Α’ 191), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 348 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), τροποποιήθηκε με 
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τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 91 του ν. 4555/2018 και αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 99 του ν. 4604/2019 (Α’ 50).

4. Την υπό στοιχεία 74895/εγκ.60/30-12-2010 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

6. Την υπ’ αρ. 14138/15-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του 
Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδο-
νίας - Θράκης.

7. Την υπ’ αρ. 34012/25-05-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Ανανέωση της θητείας του Ιωάννη 
Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 435).

8. Την παρ. 6.2.α του άρθρου 64 ν. 4954/2022 (Α’ 136), 
σύμφωνα με την οποία: «2. α. Μέχρι τον διορισμό των 
Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι Συντονι-
στές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συνεχίζουν να 
ασκούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους, όπως 
αυτά ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος».

9. Την υπ’ αρ. 111/18-07-2022 (ορθή επανάληψη) από-
φαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Κατερίνης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 

της Επιχείρησης στον ΚΑΕ 61.01.02 ύψους 5.400,00 € για 
το τρέχον έτος 2022 και ανάλογη θα είναι για τα επό-
μενα οικονομικά έτη, σύμφωνα με την από 18-07-2022 
βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον Σταύρο Χριστοφορίδη του Νικολάου κά-
τοχο του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 317292 ως 
μέλος με πλήρη απασχόληση στη ΔΕΥΑ Κατερίνης και για 
το ύψος της αμοιβής σε 900,00€ μικτά, μηνιαίως μέχρι την 
λήξη της θητείας του τρέχοντος διοικητικού συμβουλίου, 
με τις εξής αρμοδιότητές: α) Θα απασχολείται σε καθημε-
ρινή βάση με πλήρη εποπτεία, των δραστηριοτήτων των 
Διοικητικών υπηρεσιών σε συνεργασία με τους Προϊστα-
μένους της Επιχείρησης. β)Την παρέμβαση και επίλυση 
σε θέματα που προκύπτουν ανάμεσα στην επιχείρηση και 
στους Δημότες. γ)Τον ορθολογικό προγραμματισμό, για 
έλεγχο οχημάτων και μηχανημάτων της ΔΕΥΑΚ - τακτο-
ποίηση υποχρεώσεων προς τους εμπλεκόμενους φορείς 
αυτών σε συνεργασία με τους αρμόδιους τεχνικούς της 
υπηρεσίας. δ) Θα επιμελείται την υλοποίηση των αποφά-
σεων της επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 1069/1980, ε) 
Την εισήγηση προς τη διοίκηση, των θεμάτων που εμπί-
πτουν στις αρμοδιότητες του για την λήψη αποφάσεων.

Η απόφασή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 28 Ιουλίου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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