
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-2-2020   2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 17ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, συνήλθε, 

παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 2199/13-2-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 

θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  9ο Η.Δ. 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – 

Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) με θέμα: «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση της 

Προέδρου και των μελών του Δ.Σ για το έτος 2020». 

 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα οκτώ (18) και απόντες εννέα (9) ήτοι: οι κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος, 

Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, 

Κανελλάκης Νικόλαος, Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος, Καβαλάρης Ιωάννης και Καρατζά Ζαφειρία 

(Ζαφειρίνα). 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Παπαχρόνης Γεώργιος   

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη     Ζαφρακοπούλου Σοφία 

Γκιζελή Αλίκη        Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Ζερβός Νικόλαος        Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                            Κανελλάκης Νικόλαος 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα                             Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Μπονάτσος Χαράλαμπος                                               Καβαλάρης Ιωάννης    

Νάκας Αριστείδης                                                        Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χαροκόπος Παντελής 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Χανακούλας Αθανάσιος 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

            Αριθμ. Απόφ.: 27/17-2-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.: 2745/24-2-2020 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: Ψ1Α0ΩΗ8-0ΛΚ



Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαχρόνης Γεώργιος προσήλθε μετά την ψήφιση του 7ου θέματος Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού και Ψυχικού 

κ.κ.  Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη). 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Φιλοθέης κ. Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις 

(Πέννυ) προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.) με θέμα: «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

αποζημίωση της Προέδρου και των μελών του Δ.Σ για το έτος 2020», η οποία έχει ως ακολούθως: 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217              
                       Αριθμ.2/2020 

                                        Αριθ. Πρωτ.80/5-2-2020 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 1/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 

 

Στη Φιλοθέη σήμερα, την πέμπτη (5
η
) του μηνός Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00, στην 

έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη 

Φιλοθέη,  συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν 

προσκλήσεως της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. 

σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) και 

αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών 

βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική Γκιζελή Αλίκη 

Νάκας Αριστείδης Σαΐα Αλίκη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα Λιάπης Βασίλειος 

Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Χαροκόπος Παντελής   

Αποστολάκη Σωτηρία  

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  

Ζητρίδης Αλέξιος  

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του Δήμου Αρετή 

Αναστασίου.  

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 

ΑΔΑ: Ψ1Α0ΩΗ8-0ΛΚ



 

ΘΕΜΑ 2ο 
 Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση της Προέδρου και των 

μελών του Δ.Σ για το έτος 2020. 

 

Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα 

εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ. 5 του Ν. 3463/2006, στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο (δηλ. σε έναν 

από τους δύο σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ.  16/07) του διοικητικού 

συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες  που παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται 

αποζημίωση, η οποία ορίζεται με  απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από 

πρόταση του διοικητικού  συμβουλίου της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται 

αποζημίωση στα  μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για 

τον  καθορισμό των αποζημιώσεων της παραγράφου αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η 

οικονομική  κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.  

Η διαπίστωση αυτή συνιστά και την εκ του νόμου απαιτούμενη αιτιολογία της ανωτέρω πρότασης του 

διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης (ΥΠΕΣΔΔΑ Εγκ 16/07) 

Στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης πρέπει να υπάρχει αιτιολογία σε σχέση με 

τα προβλεπόμενα στο νόμο κριτήρια των υπηρεσιακών αναγκών και της οικονομικής κατάστασης της 

επιχείρησης που επέβαλαν τη χορήγηση της αποζημίωσης στο συγκεκριμένο ποσό. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 

Πράξη 202/2015) 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.4354/2015: «Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις 

των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), των 

Διοικητών Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων 

Συμβούλων, και Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης 

των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005. που υπάγονται στις 

διατάξεις του παρόντος, του Γενικού Επιθεωρητή Δημοσίας Διοίκησης, καθώς και των εν γένει Γενικών 

Επιθεωρητών, Συντονιστών η Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωμάτων ή Σωμάτων Επιθεώρησης, του 

Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ,Ε.Ε.Δ,Δ.), καθώς και 

του Προέδρου, των μελών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών 

Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' 

ύλην αρμόδιου Υπουργού.» 

 

Κατ΄εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 

τεύχος ΥΟΔΔ), με την οποία ορίζεται ότι: α) Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της 

επιχείρησης. Για την έκδοση της απόφασης αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. 

Ως ανώτατο χρηματικό όριο της ανωτέρω αποζημίωσης, καθορίζεται το ποσό των αποδοχών του 

προέδρου του οικείου δημοτικού συμβουλίου, 

β) Στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, εκτός από τον 

πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που λαμβάνει την αποζημίωση της παρ. 3(α) της παρούσας, καταβάλλεται 

αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης για 

κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων αποδοχών του προέδρου του οικείου δημοτικού 

συμβουλίου. 

 

Η αντιμισθία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας ορίζεται σε 720 € μικτά, ποσό 

μέχρι το οποίο κατ’ ανώτατο όριο μπορεί να ορίζεται η αμοιβή του προέδρου ή του αντιπροέδρου του 

Δ.Σ. της επιχείρησης. Αντίστοιχα η αμοιβή των μελών του ΔΣ μπορεί να οριστεί έως το ποσό των 7,20 

€ μικτά για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα έκαστο μέλος.   

Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική 

περίοδο χρήσεως 2018 ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων η 

οποία απεικονίζεται στον Ισολογισμό έτους 2018 ανέρχεται στο ύψος του ποσού των 617.972,31 €. 

 

ΑΔΑ: Ψ1Α0ΩΗ8-0ΛΚ



 Το Δ.Σ. αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του: 

- την παρ 5 του άρθρου 255 Ν. 3463/06 

- το άρθρο 92 του Ν.3852/2010 

- το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.4354/2015 

- την KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ) 

- την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ.  16/07 

- το γεγονός ότι η αντιμισθία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου 

ανέρχεται σε 720,00  € 

- την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης  

 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή αποζημίωσης στην πρόεδρο  του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού με την 

επωνυμία ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. , ύψους 720,00 € 

2. Την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. 

της επιχείρησης εκτός από την πρόεδρο που λαμβάνει την παραπάνω αποζημίωση για κάθε 

συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα – ύψους 7,20 €  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2020 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται 

το  παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

Η Πρόεδρος                        ΠΑΝΤΑΖΗ Π. ………………………………..………………… 

  

Τα μέλη                              ΝΑΚΑΣ ΑΡ. ….…………….…………………………….………  

 

                                            ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ .…....……………………..         

 

                                            ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ.……………………………….……… 

 

                                            ΧΑΡΟΠΟΚΟΣ Π. …………………………………………….. 

 

                                            ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Σ…………….. ………….………………….. 

 

                                            ΓΑΤΟΣ Γ. …………………………………………………    

    

                                           ΖΗΤΡΙΔΗΣ Α. ……………………………………….………… 

 
Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

4. Την υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.) με 

θέμα: «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση της Προέδρου και των μελών του Δ.Σ για το έτος 

2020», 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – 

Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.) με θέμα: «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση της Προέδρου 

και των μελών του Δ.Σ για το έτος 2020». 

2. Την καταβολή αποζημίωσης στην πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Φιλοθέης-Ψυχικού με την επωνυμία ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ., ύψους 720,00 € μηνιαίως. 

3. Την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης, εκτός από την πρόεδρο που λαμβάνει την 

παραπάνω αποζημίωση, για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα – ύψους 7,20 €. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2020 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

 ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

 ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Από το πρακτικό της  2ης Συνεδριάσεως του ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

17ην- 2- 2020 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Ψυχικό, 24-2-2020 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 

ΑΔΑ: Ψ1Α0ΩΗ8-0ΛΚ
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