ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 8466/20-3-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Κωνσταντίνου Γ. Σεφτελή που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6. Χατζηδάκης
Γεώργιος, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10.
Πανταζόπουλος Ηλίας, 11. Σερέτη Χριστίνα, 12. Καλαρρύτης Χρήστος, 13. Ζαννιά Ευφημία, 14. Αντζινάς
Ιωάννης, 15. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 16. Δημητρόπουλος Άγγελος, 17. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 18.
Καλούδης Κων/νος, 19. Μπασούρης Μαρίνος, 20. Νικηφόρος Ιωάννης, 21. Γρηγορέας Ιωάννης, 22. Γεωργίου
Δημήτριος, 23. Κοκοτίνης Χρήστος, 24. Ασβεστάς Δημήτριος, 25. Χρυσουλάκης Φώτιος, 26. Αντύπας
Γεώργιος, 27. Δουβή Αγγελική, 28. Αναγνώστου Ιωάννης, 29. Τσατσούλη Αναστασία, 30. Μαργαρώνης
Παναγιώτης, 31.Ευσταθίου Αναστάσιος,

32.Κουρής Μιχαήλ, 33. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34. Πούλος

Ιωάννης, 35. Πίκουλα Αργυρώ και 36. Σόφης Γεώργιος, ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Βιδάλης
Παναγιώτης, 2. Κούρτης Ανδρέας, 3. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 4. Καπίρη Ελένη 5. Αγαδάκος Γεώργιος ,
δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες στην συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Μανταδάκης και ο Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 121/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
(από την συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Ασβεστάς, Πούλος, Νικηφόρος, Ευσταθίου, Αναγνώστου,
Πίκουλα, Πανταζόπουλος, Χρυσουλάκης, Κουρής, Καλούδης, Σόφης)

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργίου, που εισηγήθηκε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής : Παρακαλούμε να εισηγηθείτε τον καθορισμό εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του
Ν.Π. του Δήμου «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» .
Με το άρθρο 230 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:
«1. Το αξίωμα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Απαγορεύεται να
παρέχεται αμοιβή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για οποιαδήποτε υπηρεσία τους προς το ίδρυμα. Μέλη
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του διοικητικού συμβουλίου που ανήκουν στο προσωπικό του, με οποιαδήποτε σχέση, εισπράττουν τις
αποδοχές τους.
2. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας
και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας μπορεί να
καθορίζονται έξοδα παράστασης στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του
ιδρύματος, όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τα τριακόσιες χιλιάδες ευρώ
(300.000 €).
Τα ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αντίστοιχων του οικείου
δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας.
3. Στον πρόεδρο, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής, εκτός από τον
δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον πρόεδρο της Κοινότητας,
επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση, για κάθε συνεδρίαση και μέχρι τρεις μηνιαίως, κατόπιν αποφάσεως
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης, για κάθε συνεδρίαση, ανέρχεται στο ένα
τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων παράστασης του οικείου δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας. Εάν ο
πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή
τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής.»
Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20585/10.04.2007 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 171/27.04.2007
τεύχος ΥΟΔΔ, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.2 του άρθρου 230 του Ν.3463/06 καθορίζονται τα έξοδα
παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με οικονομικό απολογισμό άνω
των 300.000 ευρώ ως εξής:

Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και
Συνολικά έσοδα ιδρύματος/νπδδ, βάσει οικονομικού

αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου

απολογισμού προηγούμενου έτους

ιδρύματος/νπδδ

(ευρώ)

(ευρώ)

Από

Έως

προέδρου

Αντιπροέδρου

300.001

1.000.000

από 600 έως 1.000

από 240 έως 400

1.000.001

3.000.000

από 800 έως 1.200

από 320 έως 480

3.000.001

5.000.000

από 1.000 έως 1.400

από 400 έως 560

5.000.001

και άνω

από 1.600 έως 2.400

από 640 έως 960

Ο αντιπρόεδρος λαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό μέχρι 40% των εξόδων παράστασης του
προέδρου του οικείου διοικητικού συμβουλίου.
Στην περίπτωση νεοσύστατων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων/νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που
δεν διαθέτουν απολογιστικά στοιχεία προηγούμενου έτους, τα εν λόγω έξοδα παράστασης υπολογίζονται, κατ’
εξαίρεση, βάσει των συνολικών εσόδων των ανωτέρω νομικών προσώπων, όπως αυτά απεικονίζονται στον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του πρώτου έτους λειτουργίας τους. Μετά την έγκριση του πρώτου
απολογισμού τους, τυχόν διαφορές που θα προκύψουν ως προς το ύψος των εξόδων παράστασης σε σχέση με τα
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αρχικώς υπολογισθέντα, συμψηφίζονται με αυτά που θα λάβουν τα εν λόγω όργανα κατά το επόμενο οικονομικό
έτος.»
Επειδή ο οικονομικός απολογισμός έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

«Πολιτιστικός

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

υπερβαίνει τα

300.000 € (ειδικότερα ο απολογισμός κυμαίνεται στην κλίμακα μεταξύ των 1.000.001 έως 5.000.000 €), ο
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται καταβολής εξόδων παράστασης.
Προτείνεται τα Μηνιαία έξοδα παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», για το έτος 2015 να καθοριστούν ως εξής:
1. Ποσό πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (541,26) ως έξοδα παράστασης Πρόεδρου
2. Ποσό διακοσίων δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (216,50) ως έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου
Τα έξοδα παράστασης καταβάλλονται από την ημερομηνία του διορισμού τους
Μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφεται λεπτομερώς στα πρακτικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο

αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ) και κατόπιν εφαρμογής των α) Ν. 3833/2010 αρ. 1 παρ. 6, β) Ν. 3845/2010 αρθ. 3 παρ. 5 και
γ) Ν. 4093/2012 αρθρ. 1 υποπαρ. Γ1.5α σχετικά με τη μείωση εξόδων παράστασης Προέδρου –
Αντιπροέδρου, για το έτος 2014
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη, Καλαντίδη, Αντύπα, Δουβή, Τσατσούλη και Μαργαρώνη)
Εγκρίνει τα μηνιαία έξοδα παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) –
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» για το έτος 2015 και τα καθορίζει ως εξής:
1. Ποσό πεντακοσίων σαράντα ενός ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (541,26) ως έξοδα παράστασης Πρόεδρου
2. Ποσό διακοσίων δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (216,50) ως έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου
Τα έξοδα παράστασης καταβάλλονται από την ημερομηνία του διορισμού τους

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 121/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 31.3.2015

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,
Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,
Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης
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