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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:   55/2020 

    Θέμα 6ο:  Έξοδα παπάζηαζηρ Πποέδπος- Ανηιπποέδπος και Μελών Γ.. ηος Ν.Π.Γ.Γ.  

                    «ΑΝΔΛΗΞΖ» έηοςρ 2020. 

 

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 

22. Κακπίηες Γεώργηος 

 

                Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 
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23. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

24. Καραθωηηάς Γεώργηος 

25. Περρής Νηθόιαος 

26. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 

 

 

     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ην 6ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο Πξνέδξνπ- Αληηπξνέδξνπ θαη Μειώλ Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.  

 «ΑΝΔΛΙΞΗ» έηνπο 2020, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ , ε νπνία έρεη σο 

 θάησζη :    

Θέκα: Έμνδα παξάζηαζεο Πξνέδξνπ - Αληηπξνέδξνπ θαη Μειώλ Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ» έηνπο 2020.  
ρεη.: Η ππ’ αξηζ. 42188/08-07-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΔΚ 470/Υ.Ο.Γ.Γ/2018). 
 

Σε ζπλέρεηα ηνπ αλωηέξω ζρεηηθνύ, ζαο γλωξίδνπκε όηη:   
 
1. Σην Πξόεδξν θαη ηνλ Αληηπξόεδξν Δ.Σ. ηωλ Ν.Π.Δ.Δ. ηωλ ΟΤΑ Α΄ βαζκνύ θαηαβάιινληαη έμνδα 

παξάζηαζεο όηαλ, ν νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ηνπ  πξνεγνύκελνπ έηνπο ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ 
(300.000€) ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 242 Ν. 3463/2006 όπωο ηζρύεη. Οη ελ ιόγω ακνηβέο έρνπλ 
θαζνξηζηεί ζύκθωλα κε ηελ αλωηέξω ζρεηηθή, θαη’ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 & 6 ηνπ Ν. 
4354/2015 ωο 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 πνζνζηό κέρξη 40% ηωλ εμόδωλ παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ Δ.Σ. 

 
Γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ» ην πνζό ησλ εηήζησλ εζόδσλ νηθ. έηνπο 2019 αλήιζε ζε 1.116.898,50€. 
 
2. Σηα κέιε Δ.Σ. ηωλ Ν.Π.Δ.Δ. ηωλ ΟΤΑ Α΄ βαζκνύ, (εθηόο ηνπ Γεκάξρνπ, ησλ Αληηδεκάξρσλ, ηνπ 

Πξόεδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο Πξόεδξνπο  Κνηλνηήησλ) θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γηα θάζε 
ζπλεδξίαζε θαη έωο ηξεηο (3)  ζπλεδξηάζεηο ην κήλα, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 242 Ν. 3463/2006 
όπωο ηζρύεη. Οη ελ ιόγω ακνηβέο έρνπλ θαζνξηζηεί ζύκθωλα κε ηελ αλωηέξω ζρεηηθή, θαη’ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ 
ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 & 6 ηνπ Ν. 4354/2015 θαη αλέξρνληαη ζην έλα ηνηο εθαηό (1%) ηωλ κεληαίωλ 
εμόδωλ  παξάζηαζεο ηωλ δεκάξρωλ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ : 
1. Πξνηείλνπκε  ηα κεληαία έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ν.Π. ζε 600€ ζύκθωλα κε ηελ Κ.Υ.Α. 

42188/08-07-2018. 

2. Πξνηείλνπκε  ηα έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Ν.Π. ζε πνζνζηό 40% επί ηωλ εμόδωλ 

παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ. 

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

επί ηωλ κεληαίωλ εμόδωλ παξάζηαζεο ηνπ Δεκάξρνπ, γηα θάζε ζπλεδξίαζε θαη έωο ηξείο (3) ζπλεδξηάζεηο 

ην κήλα. 

Σαο γλωξίδνπκε όηη κε ην παξόλ έγγξαθν, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα, ηελ ππ’ αξηζ. 262/02-04-2020 
βεβαίωζε ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ».  

 
Ο ΓΗΜΑΡΧΟ  

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. 
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  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 2020, 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 2020, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

 

 Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  55/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 
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