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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ   
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ  8ηρ/ 15.04.2020 TAKTIKH ζςνεδπίαζηρ 

ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βέλος – Βόσαρ 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ:   54/2020 

    Θέμα 5ο:  Δπικαιποποίηζη ηος καθοπιζμού εξόδων παπάζηαζηρ Πποέδπος- Ανηιπποέδπος και 

Μελών Γ.. ηος Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΗΞΖ» έηοςρ 2019, ζύμθωνα με ηην ςπ’ απιθ. 42188/08-07-2018 

ΚΤΑ (ΦΔΚ 470/Τ.Ο.Γ.Γ./2018) λόγω ηηρ έναπξηρ ηηρ νέαρ Γημοηικήρ Πεπιόδος. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, όπσο απηό     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     15η Αππιλίος έηοςρ 2020 ημέπα  Μ. Σεηάπηη   

και ώπα    13:00  ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ην  Γεκνηηθό   πκβνύιην Βέινπ Βόραο  

ζε ζπλεδξίαζε   παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα  Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ.    

πξση. 2646/10.04.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη  

έγθαηξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ   ζεκάησλ ηεο   εκεξήζηαο δηάηαμεο .  

                  Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνύο πκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γ.., θαζώο θαη  

            ηεο ππαιιήινπ πνπ ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ  

           ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 26, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Μαζηοράθος Άγγειος 

7. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

8. Ρόδος Νηθόιαος 

9. Καιιίρε Μαρία 

10. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

11. ηάτος Αλδρέας 

12. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

13. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

15. Ραταληώηες Νηθόιαος 

16. Παληαδής Παλαγηώηες 

17. Γεκεηρίοσ Μαρία 

18. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

19. Ληάθος Μηταήι 

20. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

21. Βοσδούρες Νηθόιαος 

 

                Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 
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22. Κακπίηες Γεώργηος 

23. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

24. Καραθωηηάς Γεώργηος 

25. Περρής Νηθόιαος 

26. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 

 

 

     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ην 5ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαζνξηζκνύ εμόδσλ παξάζηαζεο Πξνέδξνπ- Αληηπξνέδξνπ θαη Μειώλ Γ.. ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ» έηνπο 2019, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 42188/08-07-2018 ΚΤΑ (ΦΔΚ 

470/Τ.Ο.Γ.Γ./2018) ιόγσ ηεο έλαξμεο ηεο λέαο Γεκνηηθήο Πεξηόδνπ, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ , ε νπνία έρεη σο θάησζη :    

Θέκα: Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ θαζνξηζκνύ εμόδσλ παξάζηαζεο Πξνέδξνπ - Αληηπξνέδξνπ θαη Μειώλ Γ.. ηνπ 
Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ» έηνπο 2019 ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 42188/08-07-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΔΚ 470/Υ.Ο.Γ.Γ/2018) 
ιόγσ ηεο έλαξμεο ηεο λέαο Γεκνηηθήο Πεξηόδνπ. 
 

Λόγσ έλαξμεο ηεο λέαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ 2019 – 2023 θαη ελ όςεη ηεο λέαο ζύλζεζεο ηνπ Δεκνηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ, ζα πξέπεη λα γίλεη επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαζνξηζκνύ εμόδσλ παξάζηαζεο Πξνέδξνπ - Αληηπξνέδξνπ θαη 
Μειώλ Δ.Σ. ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» έηνπο 2019. Σύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 42188/08-07-2018 Κνηλήο 
Υπνπξγηθήο Απόθαζεο (Κ.Υ.Α.) θαζνξίδνληαη ηα ρξεκαηηθά όξηα απνδεκίσζεο γηα ηνλ Πξόεδξν – Αληηπξόεδξν θαη 
Μέιε Δ.Σ. ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ησλ ΟΤΑ.  
 
1. Σηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Αληηπξόεδξν Δ.Σ. ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»   επηηξέπεηαη λα θαηαβάιινληαη έμνδα 

παξάζηαζεο, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, όηαλ ν νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο 
ηνπ  πξνεγνύκελνπ έηνπο ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ (300.000€). Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
22 παξ. 3 & 6 ηνπ Ν. 4354/2015 ε αληηκηζζία ησλ αηξεηώλ νξγάλσλ θαζνξίζηεθε ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξόκελε 
ΚΥΑ σο εμήο: 

 

Έζνδα βάζεη απνινγηζκνύ Μεληαία έμνδα παξάζηαζεο 

300.000 - 1.000.000 300€ - 500€ 

1.000.001 -  3.000.000 400€ - 600€ 

3.000.001 – 5.000.000 500€ - 700€ 

5.000.001 – θαη άλσ 800€ - 1.200€ 

 
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 ή θνηλνηηθνύ 
ζπκβνπιίνπ. 

 
Γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ» ην πνζό ησλ εηήζησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ έηνπο 2018 αλήιζε ζε 

482.925,50€. 
 

2. Σηα κέιε Δ.Σ. ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», εθηόο από  ηνλ δήκαξρν, ηνλ αληηδήκαξρν, ηνλ πξόεδξν 
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηνλ πξόεδξν  Κνηλόηεηαο, επηηξέπεηαη λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γηα θάζε 
ζπλεδξίαζε, θαη έσο ηξεηο (3)  ζπλεδξηάζεηο ην κήλα, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Σύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 & 6 ηνπ Ν. 4354/2015 θαη ηελ πξναλαθεξόκελε Κ.Υ.Α., ην ύςνο  ηεο 
απνδεκίσζεο γηα θάζε ζπλεδξίαζε αλέξρεηαη ζην έλα ηνηο εθαηό (1%) ησλ κεληαίσλ εμόδσλ  παξάζηαζεο ησλ 
δεκάξρσλ. (παξ 2 άξζξν 242 Ν. 3463/06). 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ : 
1. Πξνηείλνπκε  ηα κεληαία έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν.Π. ζε 500€ ζύκθσλα κε ηελ Κ.Υ.Α. 

42188/08-07-2018. 

2. Πξνηείλνπκε  ηα έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Ν.Π. ζε πνζνζηό 40% επί ησλ εμόδσλ 

παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ. 

3. Πξνηείλνπκε  ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηα  κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π. ύςνπο 1 % 

επί ησλ κεληαίσλ εμόδσλ παξάζηαζεο ηνπ Δεκάξρνπ, γηα θάζε ζπλεδξίαζε θαη έσο ηξείο (3) ζπλεδξηάζεηο 

ην κήλα. 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004417
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Παξαθαινύκε όπσο ην ζπκβνύιην θαζνξίζεη ηηο ακνηβέο Πξνέδξνπ – Αληηπξνέδξνπ Δ.Σ. θαη εγθξίλεη ηηο 
ακνηβέο κειώλ Δ.Σ. ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» γηα ην έηνο 2019 σο αλσηέξσ. Τα ηαθηηθά έζνδα ηνπ νηθνλνκηθνύ 
έηνπο 2018 ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» πξνθύπηνπλ από ηελ ζπλεκκέλε ππ’ αξηζ. 34/21-01-2019 βεβαίσζε ηνπ 
Π.Ο.Υ. ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ».  

 
Ο ΓΗΜΑΡΧΟ ΒΔΛΟΥ- ΒΟΧΑ 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟ ΑΝΝΙΒΑ 
 

   

   ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

   Ο θ. Μαλάβεο Π. Αζ. ζην ζεκείν απηό είπε όηη δελ ςεθίδεη ην ζέκα θαζ’ όηη ζεσξεί όηη ζην Γήκν ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξνπλ αθηινθεξδώο. 

  Ο θ. Βνπδνύξεο Νηθ. είπε όηη ε ελαζρόιεζε ζην Γήκν πξέπεη λα είλαη θνηλσληθή πξνζθνξά. 

  Η θα Γεκεηξίνπ Μαξία είπε όηη δελ έπξεπε λα επηηξαπεί από ην Γήκαξρν λα κπεη ζέκα κηζζνδνζίαο 

ΑΝΔΛΙΞΗ ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ. Δίλαη ζέκα πνπ πξνθαιεί. 

   Σν  ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη κεηά από ζπδήηεζε πνπ 

αθνινύζεζε όπσο εηδηθόηεξα ζηα πξαθηηθά αλαγξάθνληαη. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 
                11ΦΖΦΟΤ ΤΠΔΡ- 15 ΦΖΦΟΤ ΚΑΣΑ (ησλ θ.θ. Μαζηνξάθνπ Αγ. , Ρόδνπ Ν., Μαλάβε Π. 

Αζ., Γεκεηξίνπ Μ., Καηζηθώιε Π. , Ληάθν Μ., Λπκπεξόπνπιν Δπαγ., Μαλάβε Γ. Αζ., Παληαδή Π., Ραραληώηε Ν., 
Βνπδνύξε Ν., Κακπίηε Γ., Καξαθσηηά Γ., Πεξξή Ν., ηακπεδάθε Π. ) 

 
 

Γεν εγκπίνει ηελ θαηαβνιή εμόδσλ παξάζηαζεο ζηελ Πξόεδξν θαη ηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ ΝΠΓΓ 

«ΑΝΔΛΙΞΗ», γηα ην έηνο 2019, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

Γεν εγκπίνει ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «ΑΝΔΛΙΞΗ» γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο, γηα ην έηνο 2019, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

 

 Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  54/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
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