
ΑΝ ΑΡΣΗΣΔ Α ΣΟ ΓΙ ΑΓΙΚΣΤΟ  
ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΣ.734/ 24 -09 -2018  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ  

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ – ΑΘΛΗΗ – ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  &        
ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΓΗΜΟΤ ΠΤΓΝΑ -  ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ 
                                Αξηζκόο Απόθαζεο 94 /2018 

Απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ηεο 13εο  ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΘΔΜΑ: Δπαλαπξνζδηνξηζκόο απνδεκηώζεωλ  Πξνέδξνπ , Αληηπξνέδξνπ θαη Μειώλ 
Γ.. ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ .  
ήκεξα  20 Απγνύζηνπ   2018, εκέξα Πέκπηε   θαη ώξα  20:00 ,  ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
Κνιηλδξνύ  ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 686/14-09-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, θ. 
Καιύβα Γεσξγίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ζύκθσλα κε  ηo άξζξν 67   ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ 
Ν.3463/2006 (Γ.Κ.Κ.) . 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, θαζώο από ην ζύλνιν έλδεθα (11) κειώλ παξόληα 
βξέζεθαλ  ηα  έμη   (6)   κέιε ,  ν  Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Σ  Δ   
1. Καιύβαο Γεώξγηνο , Πξόεδξνο  
2. ηαλίδεο Γεκήηξηνο, Μέινο   
3. Λαθαζάο  Κιέαξρνο, Μέινο 
4. Μαζηνξνηάζηνπ Όιγα, Μέινο 
5. Μαηζθίδνπ Καιιηόπε, Μέινο   
6. Υαηδεκάξθνπ Αλαζηαζία  [Δθπξόζσπνο Δξγαδνκέλσλ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ], Μέινο 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 
1. Σζηκηζηνύδαο Νηθόιανο  , Αληηπξόεδξνο  
2. Μαπξίδεο Μσπζήο , Μέινο   
3. Θενράξεο Θσκάο  , Μέινο  
4. Σνπαιίδεο Υαξάιακπνο, Μέινο  ,  
5. Σζίγθα Νηθνιέηα, Μέινο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ  

Σα πξαθηηθά ηεξεί ε ππάιιεινο θα Πνιύδνπ  Αιεμάλδξα. 
Ο Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην ηέηαξην   (4ν)  ζέκα  εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη  ζέηεη ππόςε ησλ  
κειώλ Γ.. ηηο  ππ’ αξηζ. 141/2011 θαη 223/2014 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  
Γήκνπ Πύδλαο – Κνιηλδξνύ,  νξίζηεθαλ ν Πξόεδξνο, ν Αληηπξόεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθόο Φνξέαο Πνιηηηζκνύ – Άζιεζεο – 
Πεξηβάιινληνο & Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο Γήκνπ Πύδλαο – Κνιηλδξνύ ( 
ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ. ) θαη κε ηηο 39/2011 θαη 60/2013 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  
θαζνξίζηεθαλ αξρηθά θαη επαλαθαζνξίζηεθαλ  ηα έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ 
Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ Μειώλ Γ..  .  
ην άξζξν 242 ηνπ Ν. 3463/06 νξίδνληαη ηα εμήο: 
«1. ηνλ πξόεδξν θαη ηνλ αληηπξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ 
πξνζώπνπ  επηηξέπεηαη λα θαηαβάιινληαη έμνδα παξάζηαζεο, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ 
νηθείνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, όηαλ ν νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο 
ηνπ  πξνεγνύκελνπ έηνπο ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ (300.000 Δ). Σν ύςνο ησλ 
εμόδσλ παξάζηαζεο θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, 
Γεκόζηαο  Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, κεηά από γλώκε 
ηεο Κεληξηθήο  Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδαο. Σα αλσηέξσ έμνδα δελ κπνξνύλ λα 
ππεξβαίλνπλ ην  πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ ή 
Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο.  
2. ηνλ πξόεδξν θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, εθηόο 
από  ηνλ δήκαξρν, ηνλ αληηδήκαξρν, ηνλ πξόεδξν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηνλ 
πξόεδξν ηεο  Κνηλόηεηαο, επηηξέπεηαη λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γηα θάζε ζπλεδξίαζε, θαη 
έσο ηξεηο (3)  ζπλεδξηάζεηο ην κήλα, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ. Σν ύςνο  ηεο απνδεκίσζεο γηα θάζε ζπλεδξίαζε αλέξρεηαη ζην έλα ηνηο εθαηό 
(1%) ησλ κεληαίσλ εμόδσλ  παξάζηαζεο ησλ δεκάξρσλ ή ησλ πξνέδξσλ ηεο Κνηλόηεηαο 
αληίζηνηρα. Δάλ ν πξόεδξνο θαη ν  αληηπξόεδξνο ιακβάλνπλ έμνδα παξάζηαζεο δελ 
δηθαηνύληαη απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο  ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ.» 

ΑΔΑ: ΩΦΕΩΩ1Π-ΙΔ0



ύκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ.3 ηνπ Ν.4354/2015: «Οη θάζε είδνπο απνδνρέο θαη ινηπέο 
απνδεκηώζεηο ησλ Πξνέδξσλ, Αληηπξνέδξσλ θαη κειώλ ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθώλ 
Αξρώλ (Α.Γ.Α.), ησλ Γηνηθεηώλ Αλαπιεξσηώλ Γηνηθεηώλ, Τπνδηνηθεηώλ, Πξνέδξσλ, 
Αληηπξνέδξσλ, Γηεπζπλόλησλ πκβνύισλ, θαη Μειώλ ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ θαη 
γεληθόηεξα όισλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ησλ Ν.Π.Ι.Γ. θαη ησλ Γ.Δ.Κ.Ο. ηνπ 
Κεθαιαίνπ Α ηνπ λ. 3429/2005. πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηνπ Γεληθνύ 
Δπηζεσξεηή Γεκνζίαο Γηνίθεζεο, θαζώο θαη ησλ ελ γέλεη Γεληθώλ Δπηζεσξεηώλ, 
πληνληζηώλ ε Δηζαγγειέσλ Διεγθηηθώλ σκάησλ ή σκάησλ Δπηζεώξεζεο, ηνπ Δηδηθνύ 
Γξακκαηέα ηνπ ώκαηνο Δπηζεσξεηώλ Διεγθηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (,Δ.Δ.Γ,Γ.), θαζώο 
θαη ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειώλ θαη ηνπ εηδηθνύ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ 
Οηθνλνκηθώλ Δκπεηξνγλσκόλσλ (.Ο.Δ.) θαζνξίδνληαη κε θνηλή απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 
Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ θαζ' ύιελ αξκόδηνπ Τπνπξγνύ.» 
Καη΄εμνπζηνδόηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο εθδόζεθε ε KYA 42188/08.07.2018 (ΦΔΚ 
470/20.08.2018 ηεύρνο ΤΟΓΓ), κε ηελ νπνία νξίδεηαη όηη ν πξόεδξνο θαη ν αληηπξόεδξνο ηνπ 
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθνύ ηδξύκαηνο ή λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε 
νηθνλνκηθό απνινγηζκό άλσ ησλ 300.000 επξώ, ιακβάλνπλ κεληαίσο έμνδα παξάζηαζεο, 
πνπ θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ζύκθσλα κε ηνλ 
αθόινπζν πίλαθα: 

πλνιηθά έζνδα ηδξύκαηνο/λπδδ, βάζεη 

νηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ πξνεγνύκελνπ 

έηνπο (επξώ) 

Μεληαία έμνδα παξάζηαζεο πξνέδξνπ θαη 

αληηπξνέδξνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

ηδξύκαηνο/ λπδδ (επξώ) 

από έσο πξνέδξνπ αληηπξνέδξνπ 

300.001 1.000.000 από 300 έσο 500 από 120 έσο 200 

1.000.001 3.000.000 από 400 έσο 600 από 160 έσο 240 

3.000.001 5.000.000 από 500 έσο 700 από 200 έσο 280 

5.000.001 θαη άλσ από 800 έσο 1.200 από 320 έσο 480 

Ο αληηπξόεδξνο ιακβάλεη, θαηά ηα αλσηέξσ, πνζνζηό κέρξη 40% ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο 

ηνπ πξνέδξνπ ηνπ νηθείνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, όπσο απηά θαζνξίδνληαη κε ηε ζρεηηθή 

απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Σα έμνδα παξάζηαζεο πνπ ρνξεγνύληαη ζηνπο 

πξναλαθεξόκελνπο δηθαηνύρνπο, δπλάκεη ηεο παξνύζαο απόθαζεο, δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλνπλ ην 50% ησλ απνδνρώλ ηνπ νηθείνπ δεκάξρνπ. Η ηζρύο ηεο αλσηέξσ απόθαζεο 

αξρίδεη από ηελ 1ε Ινπλίνπ 2018. 

Καη΄εμνπζηνδόηεζε ηεο  αλσηέξσ δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 22 παξ.3 ηνπ Ν.4354/2015: εθδόζεθε 

ε KYA 42188/08.07.2018 (ΦΔΚ 470/20.08.2018 ηεύρνο ΤΟΓΓ), κε ηελ νπνία νξίδεηαη όηη ζηνλ 

πξόεδξν θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ (εθηόο από ηνλ 

δήκαξρν, ηνλ αληηδήκαξρν, θαη ηνλ πξόεδξν ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ), επηηξέπεηαη λα 

θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γηα θάζε ζπλεδξίαζε, θαη έσο ηξεηο ζπλεδξηάζεηο ην κήλα, ύζηεξα 

από απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Σν ύςνο ηεο απνδεκίσζεο γηα θάζε ζπλεδξίαζε 

αλέξρεηαη ζην 1% ησλ κεληαίσλ απνδνρώλ ηνπ δεκάξρνπ. Δάλ ν πξόεδξνο θαη 

ν αληηπξόεδξνο ιακβάλνπλ έμνδα παξάζηαζεο, δελ δηθαηνύληαη απνδεκίσζε γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Η ηζρύο ηεο αλσηέξσ 

απόθαζεο αξρίδεη από ηελ 1ε Ινπλίνπ 2018. 

Με βάζε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2017 ηνπ ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ  ηα ζπλνιηθά έζνδα νξίδνληαη 
ζε 822.075,26 € 

ΑΔΑ: ΩΦΕΩΩ1Π-ΙΔ0



πλεπώο ηα κεληαία έμνδα παξάζηαζεο πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε 
ηελ πξώηε θαηεγνξία εζόδσλ από 300.001 € έσο 1.000.000 €. 
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθόο Φνξέαο Πνιηηηζκνύ – 
Άζιεζεο – Πεξηβάιινληνο & Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο Γήκνπ Πύδλαο – Κνιηλδξνύ              
( ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ. ) θαηαβάιιεηαη κηθηή απνδεκίσζε γηα θάζε ζπλεδξίαζε θαη έσο ηξεηο (3) 
ζπλεδξηάζεηο ην κήλα πνπ αλέξρεηαη ζην έλα ηνηο εθαηό (1%) ησλ κεληαίσλ εμόδσλ 
παξάζηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ ησλ κεληαίσλ εμόδσλ παξάζηαζεο ηνπ Γεκάξρνπ. 
Η απνδεκίσζε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. νξίδεηαη σο εμήο :  2.565,00 € Υ 1% =25,65 €  (αλά 
ζπλεδξίαζε). 
Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, ινηπόλ, ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

πνζώλ ησλ απνδεκηώζεσλ ηνπ πξνέδξνπ, αληηπξνέδξνπ θαζώο θαη ησλ κειώλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ – ΑΘΛΗΗ – ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΓΗΜΟΤ ΠΤΓΝΑ – ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ   ( ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ)» γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη  

 ην άξζξν 242 παξ. 1 ηνπ Ν. 3463/2006  

 ηελ πεξίπη. ε’ παξ.1 άξζξν 58 Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ 
άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18 

 ην άξζξν 22 παξ.3 ηνπ Ν.4354/2015 

 ηελ KYA 42188/08.07.2018 (ΦΔΚ 470/20.08.2018 ηεύρνο ΤΟΓΓ) 

 ηηο Δι.πλ.Κιηκ.Σκ.1 Πξάμεηο 260/2014 θαη 277/2014 

 ην γεγνλόο όηη ν νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ηνπ λνκηθνύ 
πξνζώπνπ ύςνπο 822.075,26 €  ππεξβαίλεη ηα 300.000 € 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α.  Καζνξίδεη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηα κεληαία έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ θαζώο θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Γεκνηηθόο 

Φνξέαο Πνιηηηζκνύ – Άζιεζεο – Πεξηβάιινληνο & Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο Γήκνπ 

Πύδλαο – Κνιηλδξνύ   ( ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ.)»   γηα ην έηνο 2018,  από ηελ 1ε Ινπλίνπ 2018 θαη 

εθεμήο ,   σο έρεη παξαθάησ : 

α) Πξόεδξνο 500,00€, β) Αληηπξόεδξνο 200,00€ θαη γ) απνδεκίσζε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. 

25,65 € αλά ζπλεδξίαζε θαη κέρξη ηξείο (3) ην κήλα. 

Β. Σα έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ζα βαξύλνπλ  ηνλ Κ.Α. 00.6121 

θαη ε απνδεκίσζε ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 00.6122 κε ηίηιν «Απνδεκίσζε  κειώλ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ» ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ νηθνλνκηθνύ έηνπο  2018.  

Γ.  Η  απόθαζε λα ππνβιεζεί  ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα έγθξηζε. 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 94/2018 θαη είλαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν. 
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
                   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                    
         
            ΚΑΛΤΒΑ  ΓΔΩΡΓΙΟ                                             

ηαλίδεο Γεκήηξηνο, Μέινο   
Λαθαζάο  Κιέαξρνο, Μέινο 

Μαζηνξνηάζηνπ Όιγα , Μέινο  
Μαηζθίδνπ Καιιηόπε, Μέινο 

Υαηδεκάξθνπ Αλαζηαζία, Μέινο     
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