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Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17
της 23ης Σεπτεμβρίου 2015
Αριθμός Απόφασης 218
Θ Ε Μ Α 16ο: Καταβολή ή μη εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο &
Αντιπρόεδρο & αποζημίωση μελών Διοικητικού
Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Λουτρακίου - Περαχώρας”, για το έτος 2015.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 23η του μηνός
Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ.
17493/18-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η
οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής
της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων
των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ.
Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και
στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου
να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι
(16), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία,
3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος,
6.Βλάσσης Ευάγγελος, 7.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 8.Ράτης Σπυρίδων,
9.Θυμής Φίλιππος, 10.Παντελέου Κων/νος, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος
12.Σπύρου Κων/νος, 13.Στάμου Γεώργιος, 14.Λογοθέτης Κων/νος,
15.Δόσχορης Κων/νος, 16.Λάμπρου Κων/νος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων
Θεοδώρων & Ισθμίας ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής Σκουλικαρίτης Αριστείδης & κ. Δήμου Κων/νος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Νικολάου Σωτήριος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Κορδαλή Σωτηρία,
4.Παύλου Παύλος, 5.Γεωργίου Χαράλαμπος, 6.Πρωτονοτάριος Δημήτριος,
7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Μουζάκης Αθανάσιος, 9.Κοφινάς Ηλίας,
10.Θεοδώρου Αγγελική, 11.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, αν και κλήθηκε νόμιμα.
Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κοφινάς
Ηλίας, Γεωργίου Χαράλαμπος, Βαρελάς Παναγιώτης και Θυμής Μιχαήλ που
παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης, καθώς και η κα. Θεοδώρου
Αγγελική, η οποία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15ου θέματος.
Επί του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 415/2013 (ΑΔΑ:ΒΙΨ0ΩΛ3-939) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
περί καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και
αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του εν λόγω ν.π., σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
25/2013 (σε ορθή επανάληψη, ΑΔΑ:ΒΛΓΛΟΞΔ1-ΕΘΧ) απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. ‘’Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου –
Περαχώρας’’
2. Η υπ’ αριθ. 317/7078/316/7076/4286/82400/π.ε/28-2-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ3ΟΡ1ΦΒΨΗ) Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., με την οποία αφενός νομιμοποιήθηκαν οι
προαναφερθείσες Αποφάσεις μόνο ως προς την καταβολή εξόδων
παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου κι αφετέρου ακυρώθηκαν ως προς
το σκέλος της καταβολής εξόδων παράστασης-αποζημίωσης μελών του Δ.Σ.
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
3. Η υπ’ αριθ. 168/2014 (ΑΔΑ:Ω04ΔΩΛ3-Ο56) Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία αφενός ανακλήθηκε η υπ’ αριθ. 415/2013 απόφασή
του ως προς το σκέλος αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ., λόγω
της προαναφερθείσας ακύρωσης, κι αφετέρου καθορίστηκε εκ νέου το ύψος
της αποζημίωσης αυτής, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Γ.Γ. και την
υπ’ αριθ. 10/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΙ9ΟΞΔ1-Ψ7Θ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του
ν.π.δ.δ. ‘’Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας’’
4. Η υπ’ αριθ. 2575/73287/30-9-2014 (ΑΔΑ:78Y3OΡ1Φ-ΠΝΔ) Απόφαση Γ.Γ.
Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., με την οποία νομιμοποιήθηκε η προαναφερθείσα Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Η από 16-9-2015 εισήγηση του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Λουτρακίου – Περαχώρας» προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το
ανωτέρω θέμα, με την οποία ζητά ενέργειες, λόγω αρμοδιότητας και η οποία έχει ως
εξής:
{Α. Σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν.3463/06:
«1. Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού
προσώπου επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από
απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, όταν ο οικονομικός
απολογισμός του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ
(300.000€). Το ύψος των εξόδων παράστασης καθορίζεται με απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και
Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδας. Τα ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό
(50%) των αντίστοιχων του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.
2. Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου,
εκτός από τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου
και τον πρόεδρο της Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε
συνεδρίαση, και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση

ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων παράστασης των
δημάρχων ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. Εάν ο πρόεδρος και ο
αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου»
Β. Κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 230 και της παρ. 1 του άρθρου 242 του Ν.
3463/06 εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 20585/10.04.2007: «Καθορισμός εξόδων παράστασης
των προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών
ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», σύμφωνα με την οποία:
Τα έξοδα παράστασης που λαμβάνουν μηνιαίως, ύστερα από απόφαση του οικείου
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου δημοτικού ή κοινοτικού ιδρύματος ή νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου με οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000 ευρώ, καθορίζονται
ως ακολούθως:
Συνολικά έσοδα ιδρύματος/νπδδ,
Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και
βάσει οικονομικού απολογισμού
αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου
προηγούμενου έτους (ευρώ)
ιδρύματος/νπδδ (ευρώ)
από
έως
προέδρου
αντιπροέδρου
από 600 έως 1.000 από
240
έως
400
300.001

1.000.001

1.000.000

3.000.000

3.000.001

5.000.000

5.000.001

και

από 300 έως 500 **
από 120 έως 200 **
από 800 έως 1.200 από
320
έως

480

από 400 έως 600 **
από 160 έως 240 **
από 1.000 έως 1.400 από
400
έως

560

από 500 έως 700 **
από 200 έως 280 **
από 1.600 έως 2.400 από
640
έως

960

άνω
από 800 έως 1.200 ** από

320

έως

480

Ο αντιπρόεδρος λαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό μέχρι 40% των εξόδων
παράστασης του προέδρου του οικείου διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτά
καθορίζονται με τη σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
Γ. Σύμφωνα με το άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.5α του Ν. 4093/2012 από 1.1.2013, οι
αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές
των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων
Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς
και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των
Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του
μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Δ. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 79/15 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου ο
οικονομικός απολογισμός του έτους 2014 του Νομικού μας Προσώπου ανέρχεται σε
ποσό άνω των 300.000,00€ και κατά συνέπεια το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει, με
βάση όλα τα ανωτέρω να προβεί στην λήψη απόφασης για το καθορισμό εξόδων
παράστασης Προέδρου, με ανώτατο όριο τα 500,00€, Αντιπροέδρου, με ανώτατο
όριο τα 200,00€, και αποζημίωσης μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις, με ανώτατο όριο το 0,5% των μηνιαίων εξόδων παράστασης του
Δημάρχου για το ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου-Περαχώρας»}.

6. Η υπ’ αριθ. 217/2015 (ΑΔΑ:ΒΖ05ΩΛ3-ΤΡΜ) Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 79/2015 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. ‘’Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου –
Περαχώρας’’, περί έγκρισης οικονομικών απολογισμών του, ετών 2013 και
2014.

**

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Εγκρίνει την καταβολή μηνιαίων εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο &
στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας, τα οποία θα ανέρχονται στα 500,00 € &
200,00 €, αντίστοιχα, σύμφωνα με την από 16-09-2015 εισήγηση του ν.π.δ.δ.
2. Καθορίζει την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας σε ποσοστό 0,5% επί
των μηνιαίων εξόδων παράστασης του οικείου Δημάρχου, ανά συνεδρίαση,
και μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, σύμφωνα με την από 16-09-2015
εισήγηση του ν.π.δ.δ.
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 218/2015.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 24 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

