
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 07

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜ. ΔΙΑΤ. : 4ο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  09ης/03/2015

«ΣΥΝ-ΠΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 70/04-03-2015

 Δ/νση : Αχ. Ιππέων &  Μ. Βασιλείου
Εργ. Κατοικίες – Πρ. Ηλίας

136 73 Αχαρνές
Τηλ. 210 2400825

ΘΕΜΑ « Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΣΥΝ ΠΑ  ».

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών (Λ. Φιλαδελφείας
87 & Μπόσδα , Αχαρνές )  , έδρας του Συνδέσμου Πάρνηθας , στις 09/03/2015 ημέρα Δευτέρα  και
ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 70/04-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Καμπόλη
Δημητρίου , η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του
Ν. 3463/06 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία , εφόσον από τα ΔΕΚΑ (10)
μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  έχουν  ορισθεί  ,  ήταν  παρόντα  ΕΝΝΕΑ  (09),  όπως
καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα. 

ΠΑΡΟΝΤΑ – ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΩΝ

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΩΝ ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΩΝ

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΩΝ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΩΝ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΩΝ

ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΥΣΑ ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΩΝ

Τα  πρακτικά  τήρησε  η  γραμματέας  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Συνδέσμου  κ.  Γκίκα
Κων/να.

Στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος  το 4ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης που αφορά στον καθορισμό εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του ΣΥΝ
ΠΑ , αναφέρει ότι  : 
Με τις διατάξεις του παρ. 1 του άρθρου 248 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής : 
«Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου εισπράττει έξοδα παράστασης που καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης , εφόσον ο προϋπολογισμός του
προηγούμενου  έτους  του  Συνδέσμου  υπερβαίνει  τις  300.000€  .  Εφόσον  ο  απολογισμός  του
Συνδέσμου υπερβαίνει το 1.000.000,00€ , έξοδα παράστασης εισπράττει και ο Αντιπρόεδρος. Τα
έξοδα αυτά ανέρχονται στο ήμισυ των εξόδων παράστασης του Προέδρου του Συνδέσμου».
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Επιπλέον  σύμφωνα  με  την  υπ΄  αριθμ.  22713/24-04-2007  ΚΥΑ  ,  η  οποία  εκδόθηκε  κατ΄
εξουσιοδότηση τις παρ. 1 του άρθρου 248 του Ν. 3463/06, καθορίζονται τα έξοδα παράστασης
Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συνδέσμου με οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000€ και
1.000.000,00 αντίστοιχα 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 800 έως 1.400      (δεν δικαιούται)

1.000.001 5.000.000 από 1.000 έως 1.800  από 500 έως 900

5.000.001 20.000.000 από 1.600 έως 3.000    από 800 έως 1.500

20.000.001 και άνω από 2.000 έως 3.600 από 1.000 έως 1.800

Σημειώνεται ότι για τις Προέδρους και Αντιπροέδρους των Συνδέσμων που είναι παράλληλα
και Δήμαρχοι , Αντιδήμαρχοι , Πρόεδροι ή Αντιπρόεδροι Κοινότητας σύμφωνα με την παρ. 7 του
άρθρου 163 ισχύουν τα εξής : 
Οι  δήμαρχοι  ,  οι  αντιδήμαρχοι  ,  οι  πρόεδροι  και  αντιπρόεδροι  Κοινοτήτων  ,  καθώς  και  οι
πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , υποχρεούνται να εισπράττουν όλα τα έξοδα παράστασης μόνο από
ένα αξίωμα και το ήμισυ (1/2) των εξόδων παράστασης από ένα ακόμη αξίωμα . Οι ανωτέρω
επιλέγουν τα έξοδα παράστασης που λαμβάνουν από κάθε αξίωμα με ταυτόσημη υπεύθυνη
δήλωση που υποβάλλεται και τις δύο φορείς. 

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 800 έως 1.400      (δεν δικαιούται)

1.000.001 5.000.000 από   1.0  00 έως 1.  8  00  από   50  0 έως   90  0

5.000.001 20.000.000 από 1.600 έως 3.000    από 800 έως 1.500

20.000.001 και άνω από 2.000 έως 3.600 από 1.000 έως 1.800

Επειδή  ο  οικονομικός  απολογισμός  έτους  2014  του  Συνδέσμου  υπερβαίνει  το  1.000.000€  ,  ο
Πρόεδρος  και  ο  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  δικαιούνται  καταβολής  εξόδων
παράστασης, έτσι τις διαμορφώθηκαν μετά την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 5 & 6 του
άρθρου 1 του Ν. 3833/2010 , τις παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010 και του πρώτου άρθρου
υποπαρ. Γ1 5α του Ν. 4093/2012 (σχετ. εγκύκλιος Υπ. Οικ. 2/85127/0022/22-11-2012).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να πάρουν σχετική απόφαση 
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                                      ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου του Δ.Σ, τις διατάξεις :
1. Του άρθρου 248 παρ. 1 του Ν. 3463/06 τις ισχύει , 
2. Την υπ΄ αριθμ. 22713/24-04-2007 Κ.Υ.Ά.
3. Τις διατάξεις τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010
4. Τις διατάξεις τις παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010
5. Τις  διατάξεις  του  πρώτου  άρθρου  υποπαρ.  Γ1.5α του  Ν.  4093/2012  (σχ.  Εγκύκλιο  υπ.

Οικονομικών 2/85127/0022/22-11-2012)
6. Το γεγονός ότι  ο οικονομικός απολογισμός έτους 2014 του Συνδέσμου υπερβαίνει  το

ποσό των 1.000.000 € 
ύστερα από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα

Α) Καθορίζει τα μηνιαία έξοδα παράστασης του Προέδρου του Συνδέσμου Πάρνηθας
στην  ανώτερη  προβλεπόμενη  αμοιβή  τις  κατηγορίας  με  βάση  τον  απολογισμό  του
προηγούμενου έτους , ήτοι 900,00€ 

Β)  Καθορίζει  τα  μηνιαία  έξοδα  παράστασης  του  Αντιπροέδρου  του  Συνδέσμου
Πάρνηθας στην ανώτερη προβλεπόμενη αμοιβή τις κατηγορίας με βάση τον απολογισμό του
προηγούμενου έτους , ήτοι 450,00€ 

Γ) Τις πιο πέρα ενέργειες αναθέτει στον κ. Πρόεδρο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  07/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
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