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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Απόφ. 13/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 3/2020 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής
ΘΕΜΑ : «Καθορισμός Εξόδων Παράστασης στον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του
Συνδέσμου και αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα μέλη του ΔΣ και της
ΕΕ του Συνδέσμου για το έτος 2020»
Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Δευτέρα
23/03/2020 και ώρα 13:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση
(κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55
Α΄) και τη με αρ. πρ. 18318/13.03.2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 17/03/2020
πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 204/2020 για το 7ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
«Με την παρ.1 του άρθρου 248 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/06) ορίζονται τα εξής:
“Ο πρόεδρος του Συνδέσμου εισπράττει έξοδα παράστασης, που καθορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον ο απολογισμός του
προηγούμενου έτους του Συνδέσμου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000).
Εφόσον ο απολογισμός του Συνδέσμου υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 Ε),
έξοδα παράστασης εισπράττει και ο αντιπρόεδρος.
Τα έξοδα αυτά ανέρχονται στο ήμισυ των εξόδων παράστασης του προέδρου του
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Συνδέσμου”.
Με την παρ. 4 άρθρο 35 Ν. 3801/09 ορίστηκε ότι εφόσον ο απολογισμός του συνδέσμου
υπερβαίνει τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00 €), ο αντιπρόεδρος της εκτελεστικής
επιτροπής αυτού μπορεί να εισπράττει έξοδα παράστασης αντίστοιχα προς εκείνα του τρίτου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470 ΥΟΔΔ/20.08.18),
καθορίζονται τα έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου συνδέσμου δήμων και
κοινοτήτων με οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000 ευρώ, ως εξής:

Συνολικά έσοδα συνδέσμου, βάσει
οικονομικού απολογισμού
προηγούμενου έτους
(ευρώ)

Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και
αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου
συνδέσμου
(ευρώ)

από

έως

προέδρου

αντιπροέδρου

300.001

1.000.000

από 400 έως 700

(δεν δικαιούται)

1.000.001

5.000.000

από 500 έως 900

από 250 έως 450

5.000.001

20.000.000

από 800 έως 1.500

από 400 έως 750

20.000.001

και άνω

από 1.000 έως 1.800

από 500 έως 900

Ο αντιπρόεδρος συνδέσμου του οποίου ο οικονομικός απολογισμός προηγούμενου έτους
υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, λαμβάνει ως έξοδα παράστασης το ήμισυ
αυτών του οικείου προέδρου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους προέδρους και αντιπροέδρους των Συνδέσμων που είναι παράλληλα
και Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων ή σύμβουλοι σύμφωνα με την
παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/10) ισχύουν τα εξής:
Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, καθώς και οι

πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι

σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις
απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές που λαμβάνουν από κάθε
αξίωμα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο φορείς.
Με την παρ.3 του άρθρου 248 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:
«Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου, εκτός
από τον πρόεδρο, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών αυτών οργάνων
δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και για τρεις το πολύ συνεδριάσεις το μήνα για το
καθένα από τα συλλογικά αυτά όργανα. Το ύψος της αποζημίωσης

για κάθε συνεδρίαση

ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των εξόδων παράστασης που λαμβάνει ο πρόεδρος και σε
αντίθετη περίπτωση των εξόδων παράστασης, που λαμβάνει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της
Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου». Το ίδιο ορίζεται και στην ΚΥΑ με αρ. 42188/08.07.2018
(ΦΕΚ 470 ΥΟΔΔ/20.08.18).
Με βάση τα προεκτεθέντα λοιπόν, ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που δικαιούνται
οι σύμβουλοι για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ
συναρτάται με τα έξοδα παράστασης του Προέδρου του Συνδέσμου. Επειδή τα συνολικά έσοδα
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του Συνδέσμου για το προηγούμενο έτος, βάσει της με αρ. 5019/03-02-20 εγγράφου
απολογισμού εσόδων - εξόδων της ταμία του Συνδέσμου κ. Μαντά Μαρίας, ανήλθαν στο ποσό
των 421.596,58 €, ποσό που υπερβαίνει τις 300.000 €, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
δικαιούται καταβολής εξόδων παράστασης, ποσό που δεν θα εισπράττει όμως λόγω της
παράλληλης ιδιότητας του Δημάρχου Καλλιθέας (εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 92 του
Ν.3852/10), ενώ ο Αντιπρόεδρος δεν δικαιούται διότι δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 €.
Επομένως, σας καλώ να ψηφίσουμε για τον καθορισμό των ποσών των αποζημιώσεων των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής (εκτός του Προέδρου) του
Συνδέσμου για τις συμμετοχές τους στις συνεδριάσεις.
Το ύψος της αποζημίωσης, για κάθε συνεδρίαση, ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των
μηνιαίων εξόδων παράστασης του Δημάρχου Καλλιθέας που είναι ο Δήμαρχος της έδρας του
Συνδέσμου, όπως καθορίζονται εκάστοτε από τη νομοθεσία, ανά συνεδρίαση και για έως τρεις
συνεδριάσεις κατ’ ανώτατο το μήνα για το καθένα από τα συλλογικά αυτά όργανα.
Με το παραπάνω σκεπτικό σας καλώ να ψηφίσουμε για τον καθορισμό των εν λόγω εξόδων
παράστασης για το 2020».
Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του:
•την εισήγηση του Προέδρου.
•τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2010.
•την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ και της ΕΕ του Συνδέσμου, εκτός από τον
Πρόεδρο, για κάθε συνεδρίαση και για τρεις το πολύ συνεδριάσεις το μήνα για το έτος 2020, για
το καθένα από τα συλλογικά αυτά όργανα, το ένα τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων
παράστασης του Δημάρχου Καλλιθέας, που είναι ο Δήμαρχος της έδρας του Συνδέσμου, όπως
καθορίζονται εκάστοτε από τη νομοθεσία.
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

