ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 7εο ζπλεδξίαζεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο

ήκεξα 13 Μαξηίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 18:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην

κεηά από ηελ 10181/7.3.2014 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζε θάζε

ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο είλαη παξόληα
είθνζη ελλέα, δει. νη θ.θ. 1. Ησάλλεο Νηθεθόξνο, Πξνέδξνο, 2. Κνιηνθώηεο Υαξάιακπνο, Αληηπξόεδξνο, 3. εθηειήο
Κσλ/λνο, 4. Γάζπαξε – Λνύβαξε Πελειόπε, 5. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 6. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 7. Μαξθνπιάθε
Αηθαηεξίλε, 8. Κσλζηαληηλόπνπινο Οδπζζέαο, 9.Φξαγθηνπδάθεο Αξηζηείδεο,

10.Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, 11.

Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 12. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 13. Καιιαξύηεο Υξήζηνο, 14. Αληδηλάο Ησάλλεο, 15. Κπξηαθνπιέαο
Παύινο, 16. Κνληνλίθαο Αιέμαλδξνο, 17. Βαζηιείνπ Αλδξέαο, 18. Καινύδεο Κσλ/λνο, 19. Καπίξε Διέλε, 20. Αλαγλώζηνπ
Ησάλλεο, 21. Γηαλλόπνπινο Παξαζθεπάο, 22. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 23. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 24. Λαγθαδηλόο
Θενθάλεο, 25.Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 26. Μπελάο Γεώξγηνο, 27. Πνύινο Ησάλλεο, 28. Κνθνηίλεο Υξήζηνο θαη 29.
όθεο Γεώξγηνο, όηη νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. 1.εξέηε Υξηζηίλα, 2.Εαλληά Δπθεκία, 3.Γεσξγάθεο Δπάγγεινο, 4.
Αλησλίνπ Δπαγγειία, 5.Γηαλλόπνπινο Γηώξγνο, 6.Αλδξνπιάθε-Ληάπε Μαξίθα,

7.Βαζηιαθόπνπινο Βαζίιεηνο, 8.

Κσλζηαληέαο Αλαζηάζηνο, 9. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 10. Πίζζαο Γεκήηξηνο, 11.Παηζαβόο Παλαγηώηεο θαη 12. Πίθνπια
Αξγπξώ, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ, ν θ.
Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηόπνπινο, ν Ννκηθόο
ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Μαληαδάθεο θαη ν Δηδηθόο ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ, ν
Αληηπξόεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ «ΠΑΟΓΖΛ», θ. Θεκηζηνθιήο Γηαλλόπνπινο, ν Γηεπζπληήο Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ θ. Γνπξιήο, ε ππάιιεινο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θ. Καιαβξπηηλνύ θαη ε Πξόεδξνο ηνπ σκαηείνπ
Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ Ζιηνύπνιεο, θ. Καξαγηαλλίδνπ.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 95/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καζνξηζκόο εμόδσλ παξάζηαζεο Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ρνιηθή Δπηηξνπή
Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο»»
(από ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ απνρσξήζεη νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Αλαγλώζηνπ, Γηαλλόπνπινο Παξαζθεπάο,
Κνιηνθώηεο , Πνύινο, Μπελάο θαη Παληαδόπνπινο)
Ο Αληηδήκαξρνο θ. Υαηδεδάθεο πνπ εηζεγήζεθε ην 15ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αλέθεξε ηα εμήο : Παξαθαινύκε λα εηζεγεζείηε ηνλ θαζνξηζκό εμόδσλ
παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηνπ Ν.Π. ηνπ Γήκνπ «ρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο

Δθπαίδεπζεο» .
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Με ην άξζξν 230 ηνπ Ν.3463/06 νξίδνληαη ηα εμήο:
«1. Σν αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ είλαη ηηκεηηθό θαη άκηζζν. Απαγνξεύεηαη λα
παξέρεηαη ακνηβή ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηνπο πξνο ην ίδξπκα. Μέιε
ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ αλήθνπλ ζην πξνζσπηθό ηνπ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε, εηζπξάηηνπλ ηηο
απνδνρέο ηνπο.
2. Με απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθώλ, ύζηεξα από γλώκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδαο κπνξεί λα
θαζνξίδνληαη έμνδα παξάζηαζεο ζηνλ πξόεδξν θαη ηνλ αληηπξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ
ηδξύκαηνο, όηαλ ν νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ππεξβαίλεη ηα ηξηαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ
(300.000 €).
Σα αλσηέξσ έμνδα δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ νηθείνπ
δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο.
3. ηνλ πξόεδξν, ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο, εθηόο από ηνλ
δήκαξρν, ηνλ αληηδήκαξρν, ηνλ πξόεδξν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηνλ πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο,
επηηξέπεηαη λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, γηα θάζε ζπλεδξίαζε θαη κέρξη ηξεηο κεληαίσο, θαηόπηλ απνθάζεσο
ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Σν ύςνο ηεο απνδεκίσζεο, γηα θάζε ζπλεδξίαζε, αλέξρεηαη ζην έλα
ηνηο εθαηό (1%) ησλ κεληαίσλ εμόδσλ παξάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο. Δάλ ν
πξόεδξνο θαη ν αληηπξόεδξνο ιακβάλνπλ έμνδα παξάζηαζεο δελ δηθαηνύληαη απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο.»
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 20585/10.04.2007 ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 171/27.04.2007
ηεύρνο ΤΟΓΓ, θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 230 ηνπ Ν.3463/06 θαζνξίδνληαη ηα έμνδα
παξάζηαζεο Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε νηθνλνκηθό απνινγηζκό άλσ
ησλ 300.000 επξώ σο εμήο:
Μηνιαία έξοδα παπάζηαζηρ πποέδπος και
ςνολικά έζοδα ιδπύμαηορ/νπδδ, βάζει οικονομικού

ανηιπποέδπος διοικηηικού ζςμβοςλίος

απολογιζμού πποηγούμενος έηοςρ

ιδπύμαηορ/νπδδ

(εςπώ)

(εςπώ)

Από

Έωρ

πποέδπος

Ανηιπποέδπος

300.001

1.000.000

από 600 έσο 1.000

από 240 έσο 400

1.000.001

3.000.000

από 800 έσο 1.200

από 320 έσο 480

3.000.001

5.000.000

από 1.000 έσο 1.400

από 400 έσο 560
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5.000.001

θαη άλσ

από 1.600 έσο 2.400

από 640 έσο 960

Ο αληηπξόεδξνο ιακβάλεη, θαηά ηα αλσηέξσ, πνζνζηό κέρξη 40% ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο ηνπ
πξνέδξνπ ηνπ νηθείνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
ηελ πεξίπησζε λενζύζηαησλ δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ ηδξπκάησλ/λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, πνπ
δελ δηαζέηνπλ απνινγηζηηθά ζηνηρεία πξνεγνύκελνπ έηνπο, ηα ελ ιόγσ έμνδα παξάζηαζεο ππνινγίδνληαη, θαη’
εμαίξεζε, βάζεη ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ησλ αλσηέξσ λνκηθώλ πξνζώπσλ, όπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηνλ
εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηνπο ηνπ πξώηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξώηνπ
απνινγηζκνύ ηνπο, ηπρόλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύςνπλ σο πξνο ην ύςνο ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηα
αξρηθώο ππνινγηζζέληα, ζπκςεθίδνληαη κε απηά πνπ ζα ιάβνπλ ηα ελ ιόγσ όξγαλα θαηά ην επόκελν νηθνλνκηθό
έηνο.»
Δπεηδή ν νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο έηνπο 2013 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «ρνιηθή Δπηηξνπή

Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο» ππεξβαίλεη ηα 300.000 € (εηδηθόηεξα ν απνινγηζκόο θπκαίλεηαη ζηελ θιίκαθα κεηαμύ
ησλ 300.001 έσο 1.000.000 €), ν Πξόεδξνο θαη ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δηθαηνύληαη
θαηαβνιήο εμόδσλ παξάζηαζεο.
ηελ ζπλέρεηα έζεζε ππόςε ησλ πκβνύισλ ηνλ Ν. 4093/2012 αξζξ. 1 ππνπαξ. Γ1.5α ζρεηηθά κε ηε
κείσζε εμόδσλ παξάζηαζεο Πξνέδξνπ – Αληηπξνέδξνπ, γηα ην έηνο 2014
Πξνηείλεηαη ηα Μεληαία έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «ρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο», γηα ην έηνο 2014 λα
θαζνξηζηνύλ σο εμήο:
1. Πνζό ηξηαθόζηα ζαξάληα δύν επξώ θαη ελελήληα νθηώ ιεπηά (342,98 €) σο έμνδα παξάζηαζεο Πξόεδξνπ
2. Πνζό εθαηόλ ηξηάληα επηά επξώ θαη δεθαελλέα ιεπηά (137,19 €), σο έμνδα παξάζηαζεο Αληηπξνέδξνπ
Σα έμνδα παξάζηαζεο θαηαβάιινληαη από ηελ εκεξνκελία ηνπ δηνξηζκνύ ηνπο
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ θαηαγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ζηα πξαθηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ) θαη
θαηόπηλ εθαξκνγήο ησλ α) Ν. 3833/2010 αξ. 1 παξ. 6, β) Ν. 3845/2010 αξζ. 3 παξ. 5 θαη γ) Ν. 4093/2012
αξζξ. 1 ππνπαξ. Γ1.5α ζρεηηθά κε ηε κείσζε εμόδσλ παξάζηαζεο Πξνέδξνπ – Αληηπξνέδξνπ, γηα ην έηνο
2014
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Σζαηζνύιε, Μαξγαξώλε , Λαγθαδηλνύ, Κνθνηίλε θαη όθε)
Δγθξίλεη ηα κεληαία έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «ρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο» γηα ην έηνο 2014 θαη ηα θαζνξίδεη σο
εμήο:
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1. Πνζό ηξηαθόζηα ζαξάληα δύν επξώ θαη ελελήληα νθηώ ιεπηά (342,98 €) σο έμνδα παξάζηαζεο Πξόεδξνπ
2. Πνζό εθαηόλ ηξηάληα επηά επξώ θαη δεθαελλέα ιεπηά (137,19 €), σο έμνδα παξάζηαζεο Αληηπξνέδξνπ
Σα έμνδα παξάζηαζεο θαηαβάιινληαη από ηελ εκεξνκελία ηνπ δηνξηζκνύ ηνπο

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 95/2014 και είναι αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Κ.εθηειήο, Δ.Εαλληά, Δ.Γεσξγάθεο, Π.Λνύβαξε-Γάζπαξε,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Κ.Παπαδόπνπινο,Δ.Αλησλίνπ,Π.Βηδάιεο, Α.Μαξθνπιάθε,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 9.4.2014

Ο.Κσλζηαληηλόπνπινο, Α.Φξαγθηνπδάθεο, Γ.Υαηδεδάθεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Γεκεηξόπνπινο,Υ.Γηαλλάθεο,Υ.Καιιαξύηεο,Γ.Γηαλλόπνπινο,
Η.Αληδηλάο,Π.Κπξηαθνπιέαο, Μ.Αλδξνπιάθε-Ληάπε,

ΗΩΑΝΝΖ ΝΗΚΖΦΟΡΟ

Α.Κνληνλίθαο,Β.Βαζηιαθόπνπινο,Α.Βαζηιείνπ,Κ.Καινύδεο,
Δ.Καπίξε, Η.Αλαγλώζηνπ, Υ. Κνιηνθώηεο,
Π.Γηαλλόπνπινο,Α.Κσλζηαληέαο,Γ.Αξακπαηδήο , Γ. Πίζζαο,
Α.Σζαηζνύιε,Π.Μαξγαξώλεο,Θ.Λαγθαδηλόο, Γ.Παληαδόπνπινο,
Γ.Μπελάο,Η.Πνύινο, Π.Παηζαβόο, Α. Πίθνπια, Υ. Κνθνηίλεο, Γ. όθεο
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