
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 5-3-2020   3ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

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

σήμερα την 5ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 

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

3093/28-2-2020 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. και Ε.Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  4ο Η.Δ. 

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.» για το έτος 2020. 

 

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

παρόντες ήταν δέκα πέντε (15) και απόντες δώδεκα (12) ήτοι: οι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Ξυριδάκης Παντελής, 

Χαροκόπος Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης 

Ιωάννης, Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος και Καβαλάρης Ιωάννης.  

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Γκιζελή Αλίκη 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη     Ξυριδάκης Παντελής 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Χαροκόπος Παντελής 

Ζερβός Νικόλαος        Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                            Ζαφρακοπούλου Σοφία 

Παπαχρόνης Γεώργιος                                                  Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα                            Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Μπονάτσος Χαράλαμπος                                               Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Νάκας Αριστείδης                                                        Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Φωτιάδης Δημήτριος                                                    Δελακουρίδης Ιωάννης 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα                                       Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Χανακούλας Αθανάσιος                                                Καβαλάρης Ιωάννης 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)   

 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

            Αριθμ. Απόφ.: 40/5-3-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.: 3626/10-3-2020 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη και Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος προσήλθαν 

στις ανακοινώσεις. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Γκιζελή Αλίκη προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τρέζου Μαρία-Ελένη απεχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, Φιλοθέης 

και Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και 

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη). 

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

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Με το άρθρο 242 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: 

«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.» 

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 ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δημοτικού 

ιδρύματος ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. με οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000 ευρώ, 

λαμβάνουν μηνιαίως έξοδα παράστασης, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και 

σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
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Συνολικά έσοδα ιδρύματος/νπδδ, βάσει 

οικονομικού απολογισμού προηγούμενου 

έτους (ευρώ) 

Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και 

αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου 

ιδρύματος/ νπδδ (ευρώ) 

από έως προέδρου αντιπροέδρου 

300.001 1.000.000 από 300 έως 500 από 120 έως 200 

1.000.001 3.000.000 από 400 έως 600 από 160 έως 240 

3.000.001 5.000.000 από 500 έως 700 από 200 έως 280 

5.000.001 και 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 συμβουλίου. Τα 

έξοδα παράστασης που χορηγούνται στους προαναφερόμενους δικαιούχους, δυνάμει της παρούσας απόφασης, 

δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% των αποδοχών του οικείου δημάρχου. Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης 

αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2018. 

Σύμφωνα με τις Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξεις 260/2014 και 277/2014, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την 

οποία καθορίζονται τα έξοδα παράστασης που λαμβάνουν μηνιαίως, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των 

διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών ιδρυμάτων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α., η 

οποία εκδίδεται και αφορά κάθε έτος, με βάση τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους, επιτρεπτώς 

ανατρέχει στην έναρξη του οικονομικού έτους χωρίς να ανακύπτει θέμα ανεπίτρεπτης αναδρομικής ισχύος της 

απόφασης αυτής. 

Επειδή, ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους (2019) του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 

«Ο.Κ.Α.Π.Α.» υπερβαίνει τα 300.000,00 € και συγκεκριμένα ανήλθε στο ποσό των 4.405.822,45 €, ο Πρόεδρος 

και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται καταβολής εξόδων παράστασης.  

Για τους παραπάνω λόγους σας καλώ να ψηφίσουμε για τον καθορισμό των εν λόγω εξόδων παράστασης. 

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. Τις διατάξεις  του άρθρου 242 του Ν.3463/2006, 

5. Τις διατάξεις  του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.4354/2015, 

6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005, 

7. Την KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ), 

8. Τις Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξεις 260/2014 και 277/2014, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.» για το έτος 2020, ως ακολούθως: 

1. Για την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.» το ποσό των επτακοσίων 

ευρώ (700,00€) μηνιαίως και  

2. Για την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.» το ποσό των 

διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00€) μηνιαίως.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2020 

 

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

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

Από το πρακτικό της  3ης Συνεδριάσεως του ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

5ην- 3- 2020 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

Ψυχικό, 10-3-2020 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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