
Εισήγηση 3ου Θέµατος – Ανάληψη Υποχρεώσεων Καταβολής Οφειλών προς 
το δηµόσιο 
           
      

Με το υπ. αριθ. Πρωτ. ……….  Έγγραφο του Δικηγόρου Βασίλειο Ξεφτέρη που έχει 
οριστεί εκκαθαριστής της ΕΑΠΑΞ Α.Ε. ΟΤΑ και στην οποία µέτοχος ήταν η πρώην 
ΤΕΔΚ Ξάνθης και νυν ΠΕΔ ΑΜΘ πρέπει να πληρώσουµε στο ποσοστό ήτοι 5% που 
µας αναλογεί στο µετοχικό κεφάλαιο να πληρώσουµε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το 
Ελληνικό Δηµόσιο συνολικές οφειλές 573.316,90 εκ των οποίων τα 398.162,04 
αφορούν ληξιπρόθεσµο χρέος και τα 175.154,86 αφορούν τις αντίστοιχες 
προσαυξήσεις. Σε περίπτωση ρύθµισης της οφειλής µε εφάπαξ καταβολή τότε 
επέρχεται απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις και τους τόκους 
εκπρόθεσµης καταβολής και εποµένως η καταβλητέα εφάπαξ δόση ανέρχεται στα 
281.475,91 € στο οποίο εµείς καλούµαστε να πληρώσουµε το 5% ως µέτοχοι µε αυτό 
το ποσοστό που είναι 14.073,79 €.  

Ως προς την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών που 
ανέρχονται στα 584.201,89 € και σύµφωνα µε τους Νόµους 4321/2015 και 4174/2013 
ευθύνονται αλληλέγγυα µέτοχοι αυτής µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 10% στο 
εταιρικό κεφάλαιο, εποµένως η ΠΕΔ ΑΜΘ συµµετείχε µε 5% και δεν προκύπτει 
οφειλή. 

Συµεωνίδης Δηµήτριος 
 
 



Εισήγηση 4ου Θέµατος 
 
Eισηγητική έκθεση της οικονοµικής υπηρεσίας προς το Δ.Σ., για την Γ’ 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2015 
 
ΠΕΔ ΑΜΘ  
 
Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 
προϋπολογισµό της ΠΕΔ ΑΜΘ του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας 
πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών.  
Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία της ΠΕΔ ΑΜΘ αφού έλαβε υπόψη 
της τον προϋπολογισµό της ΠΕΔ ΑΜΘ, έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 
αριθ. 95/2014  Απόφαση του Δ. Σ. και εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ. 26766/30-12-
2014 απόφαση της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης  
 

εισηγείται προς το Δ. Σ. 
           
       
 

 

Με το υπ. αριθ. Πρωτ. ……….  Έγγραφο του Δικηγόρου Βασίλειο Ξεφτέρη που έχει 
οριστεί εκκαθαριστής της ΕΑΠΑΞ Α.Ε. ΟΤΑ και στην οποία µέτοχος ήταν η πρώην 
ΤΕΔΚ Ξάνθης και νυν ΠΕΔ ΑΜΘ πρέπει να πληρώσουµε στο ποσοστό ήτοι 5% που 
µας αναλογεί στο µετοχικό κεφάλαιο να πληρώσουµε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το 
Ελληνικό Δηµόσιο συνολικές οφειλές 573.316,90 εκ των οποίων τα 398.162,04 
αφορούν ληξιπρόθεσµο χρέος και τα 175.154,86 αφορούν τις αντίστοιχες 
προσαυξήσεις. Σε περίπτωση ρύθµισης της οφειλής µε εφάπαξ καταβολή τότε 
επέρχεται απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις και τους τόκους 
εκπρόθεσµης καταβολής και εποµένως η καταβλητέα εφάπαξ δόση ανέρχεται στα 
281.475,91 € στο οποίο εµείς καλούµαστε να πληρώσουµε το 5% ως µέτοχοι µε αυτό 
το ποσοστό που είναι 14.073,79 €.  

Ως προς την εφάπαξ καταβολή των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών που 
ανέρχονται στα 584.201,89 € και σύµφωνα µε τον Νόµο 4321/2015 και 4174/2013 
ευθύνονται αλληλέγγυα µέτοχοι αυτής µε ποσοστό συµµετοχής τουλάχιστον 10% στο 
εταιρικό κεφάλαιο εποµένως η ΠΕΔ ΑΜΘ συµµετείχε µε 5% και δεν προκύπτει 
οφειλή. 

Εποµένως πρέπει να προχωρήσουµε στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού ως εξής 
: 

Προτείνονται η  ακόλουθη µεταφορά πίστωσης από το αποθεµατικό κεφάλαιο του 
προϋπολογισµού της ΠΕΔ ΑΜΘ στον κάτωθι κωδικό, για την αντιµετώπιση έκτακτης 
ανάγκης που δεν είχε προβλεφθεί: 

- Μεταφορά ποσού 30.000,00 ευρώ στον  Κ.Α. 00.6821.0001  µε τίτλο 
«Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις» 

 
Συµεωνίδης Δηµήτριος 

 
 



Εισήγηση 5ου Θέµατος Ηµερήσιας Διάταξης : 
Μεταφορά ποσού 130.000 € στον λογαριασµό µισθοδοσίας της ΠΕΔ 

ΑΜΘ. 
 

Το παραπάνω θέµα αφορά την µεταφορά ποσό 130.000 € από τον 
λογαριασµό της ΠΕΔ µε αριθ. 5353-055301-881 στον λογαριασµό 
µισθοδοσίας της ΠΕΔ µε αριθ. 5353-057688-554 για την µισθοδοσία των 
υπαλλήλων της ΠΕΔ ΑΜΘ. 
 
 

Συµεωνίδης Δηµήτριος 
 
  



Θέµα: « Τροποποίηση-Κωδικοποίηση αποφάσεων που αφορούν τον 
Καθορισµό αποζηµίωσης µελών για συµµετοχή σε Συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
της Ε.Ε. και του Ε.Σ., καθώς και των δαπανών για εκτός έδρας µετακινήσεις 
των µελών του Δ.Σ., του Ε.Σ., των εκπροσώπων στην Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και του 
προσωπικού της ΠΕΔ ΑΜΘ». 

 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθµ. 73/2014  ΑΔΣ «Καθορισµός αποζηµίωσης Συνεδριάσεων 
του Δ.Σ. της Ε.Ε. και του Ε.Σ., καθώς και η ηµερήσια αποζηµίωση για 
εκτός έδρας µετακινήσεις των µελών του Δ.Σ., του Ε.Σ., των 
εκπροσώπων στην Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και του προσωπικού της ΠΕΔ 
ΑΜΘ» (ΑΔΑ: 6ΓΖΗΟΚΜΗ-Γ3Ο). 

2. Την αριθµ 94/2014 ΑΔΣ « Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων ΔΣ στην ΕΕ της 
ΠΕΔ ΑΜΘ (ΑΔΑ: 6ΠΙΥΚΜΗ-Ε12). 

3. Την αριθµ 5/2015  ΑΔΣ «Τροποποίηση της µε αριθµό 
73/2014απόφασης του ΔΣ µε θέµα «Καθορισµός αποζηµίωσης 
Συνεδριάσεων του ∆.Σ. της Ε.Ε. και του Ε.Σ., καθώς και η ηµερήσια 
αποζηµίωση για εκτός έδρας µετακινήσεις των µελών του ∆.Σ., του 
Ε.Σ., των εκπροσώπων στην Γ.Σ. της ΚΕ∆Ε και του προσωπικού της 
ΠΕ∆ ΑΜΘ» (ΑΔΑ:ΨΩ22ΟΚΜΗ-ΨΥΥ).  

 
Και προκειµένου να υπάρξουν πρόσθετα ή διευκρινιστικά στοιχεία (χωρίς 
αλλαγή των ήδη ψηφισθέντων ποσών) για την εύρυθµη λειτουργία της 
υπηρεσίας σχετικά µε τον Καθορισµό αποζηµίωσης µελών για συµµετοχή σε 
Συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ε. και του Ε.Σ., καθώς και των δαπανών για 
εκτός έδρας µετακινήσεις των µελών του Δ.Σ., του Ε.Σ., των εκπροσώπων 
στην Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και του προσωπικού της ΠΕΔ ΑΜΘ προτείνονται τα 
παρακάτω: 
 
 
Ι. Αποζηµίωση ανά συνεδρίαση: 
α) Αποζηµίωση ανά συνεδρίαση µελών Δ.Σ., Ε.Ε., Ε.Σ.	  
 

       
  Σηµείωση : ! Αν συµπίπτουν την ίδια µέρα συνεδριάσεις διαφορετικών         
                           οργάνων καταβάλλεται µία αποζηµίωση   
 
 

ΑΙΡΕΤΟΙ	   ΑΠΟΖΗ
ΜΙΩΣΗ	  

ΤΑΔΚΥ	  
ΤΕΑΔΥ3%	  
ΕΡΓΟΔ.	  

ΣΥΝΟΛΟ	  
ΑΠΟΖΗ
ΜΙΩΣΗΣ	  

ΤΠΔΥ	  
1%	  

ΤΕΑΔΥ	  
3%	  

ΦΟΡΟΣ	  
20%	  

ΧΑΡΤ.	  
1%	  

ΟΓΑ	  
20%	  

ΣΥΝΟΛΟ	  
ΚΡΑΤΗΣ	  

ΚΑΘΑΡΟ	  
ΠΟΣΟ	  

ΔΗΜΑΡΧΟΙ	   66,85	  €	   2,01	   68,86	   0,67	  €	   2,01	  €	   13,37	  €	   0,67€	   0,13€	   18,86	  €	   50	  €	  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ	  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	  

	  
63,45	  €	  

	  
	  

	  
63,45	  

	  
0,00	  

	  
0,00	  

	  
12,69	  €	  

	  
0,63	  €	  

	  
0,13	  €	  

	  
13,45	  €	  

	  
50	  €	  



 
 
ΙΙ. Ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση µελών Δ.Σ., Ε.Σ.,	  µελών Γ.Σ. ΚΕΔΕ 
και προσωπικού ΠΕΔ 

 
• Η ηµερήσια αποζηµίωση καταβάλλεται: 

Α. Ολόκληρη 
α. Όταν οι µετακινούµενοι διανυκτερεύουν σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες στην απόφαση αυτή προϋποθέσεις. 
β. Όταν καλύπτονται µόνο οι δαπάνες διανυκτέρευσης από 
άλλο φορέα. 
Β. Κατά το ένα δεύτερο (1/2) σε περίπτωση που οι 
µετακινούµενοι καλύπτονται από ηµιδιατροφή. 
Γ. Κατά το ένα τρίτο (1/3)  
α. Για την ηµέρα της επιστροφής µετά από διανυκτέρευση 
β. Για µετακίνηση σε απόσταση άνω των σαράντα (40) χλµ 
επιστρέφοντας οι µετακινούµενοι αυθηµερόν στην έδρα τους  

• Δεν καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση εφόσον για την ίδια   
µετακίνηση καταβάλλεται αποζηµίωση για συµµετοχή σε 
συνεδρίαση. 

•  Για τους µετακινούµενους που δεν χρησιµοποιούν ξενοδοχείο, η 
παραµονή τους εκτός έδρας βεβαιώνεται από τις κάρτες επιβίβασης 
ή τις αποδείξεις διοδίων. 

 
ΙΙΙ. Δαπάνες διανυκτέρευσης 

• Το ανώτατο όριο κόστους ανά διανυκτέρευση ( µόνο µονόκλινο 
δωµάτιο) καθορίζεται σε 100 ευρώ. 

• Ανάλογα µε τον σκοπό της µετακίνησης καθορίζεται µε απόφαση του 
αρµόδιου οργάνου ο αριθµός των διανυκτερεύσεων. 

• Εφόσον ο σκοπός της µετακίνησης εξυπηρετείται σε µια ηµέρα, για 
απόσταση µετακίνησης έως 200 χλµ µπορεί να καλύπτεται µια 
διανυκτέρευση,  

• Εφόσον ο σκοπός της µετακίνησης εξυπηρετείται σε µια ηµέρα, για 
απόσταση µετακίνησης µεγαλύτερη των 200 χλµ µπορούν να 
καλύπτονται δυο διανυκτερεύσεις,  

 
IV. Έξοδα µετακίνησης 

• Καλύπτονται τα έξοδα µετακίνησης στο ακέραιο µε την προσκόµιση 
των κατάλληλων παραστατικών. Σε περίπτωση µετακίνησης µε 
ιδιωτικό µέσο καλύπτεται η χιλιοµετρική απόσταση από την έδρα του 

ΑΙΡΕΤΟΙ	   ΑΠΟΖΗ
ΜΙΩΣΗ	  

ΤΑΔΚΥ	  
ΤΕΑΔΥ	  
3%	  

ΕΡΓΟΔ.	  

ΣΥΝΟΛΟ	  
ΑΠΟΖΗΜΙ
ΩΣΗΣ	  

ΤΠΔΥ	  
1%	  

ΤΠΔΚΥ	  
1%	  
	  

ΤΕΑΔΥ	  
3%	  

ΦΟ	  
ΡΟΣ	  
20%	  

ΧΑΡΤ.	  
1%	  

ΟΓΑ	  
20%	  

ΣΥΝΟ	  
ΛΟ	  
ΚΡΑΤ	  

ΚΑΘΑ
ΡΟ	  

ΠΟΣΟ	  

ΔΗΜΑΡΧΟΙ	   40,65	  €	   1,22	   41,87	   0,41	  €	   0,41	   1,22	  €	   8,13€	   0,41€	   0,08€	   11,87	  €	   30	  €	  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ	  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	  

	  
38,07	  €	  

	  
	  

	  
38,07	  

	  
0,00	  

	  
	  

	  
0,00	  

	  
7,61	  €	  

	  
0,38	  €	  

	  
0,08€	  

	  
8,07	  €	  

	  
30	  €	  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	   38,07	  €	   	   38,07	  €	   	   	   	   7,61	  €	   0,38	  €	   0,08€	   8,07	  €	   30	  €	  



µετακινούµενου έως τον προορισµό του και επιστροφή, 
πολλαπλασιαζόµενη µε 0,15 €/χλµ. Ο συντελεστής αυτός 
αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα τιµή για τους 
ΟΤΑ. 

• Δεν καταβάλλονται έξοδα µετακίνησης (χιλιοµετρική αποζηµίωση) 
εφόσον ο µετακινούµενος χρησιµοποιεί υπηρεσιακό όχηµα.  

• Καλύπτονται ταξί µόνο από και προς τα αεροδρόµια, λιµάνια, σταθµούς 
κ.λπ.,µε νόµιµη απόδειξη. 

• Καλύπτονται διόδια και παρκινγκ για τις εγκεκριµένες ηµέρες 
µετακίνησης.   

• Όλα τα παραστατικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα. 
 
V. Διάφορα έξοδα 

  
•  Για την συµµετοχή εκπροσώπων, υπαλλήλων της ΠΕΔ και λοιπών 
τρίτων που µετακινούνται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου σε 
εκδηλώσεις που διοργανώνουν διάφοροι φορείς, γίνεται καταβολή των 
εξόδων µετακίνησης, διαµονής και εκτός έδρας αποζηµίωσης, που δεν 
καλύπτονται από τους διοργανωτές φορείς.  

•  Κάθε άλλη επιµέρους ή έκτακτη κάλυψη δαπανών γίνεται µε απόφαση 
Προέδρου που επικυρώνεται από την Ε.Ε. της ΠΕΔ ΑΜΘ. 
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