
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 19/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 

2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου 

Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 19/23.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται  ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Τσινάς Αργύριος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Γκλάβας  Γεώργιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ξάκης Ιωάννης 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ζιούπου Άννα 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Χριστιανού Αγγελική 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Δημητριάδης Χρήστος 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Πάνος Ιωακείμ 

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Δέας Παύλος 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσακιώρης,  ο Πρόεδρος της 

Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας κ. Σαραφίδης 

Αναστάσιος, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή Μπόλματη ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. 

Γκαρανάτσιος Χρήστος. 

 

Αριθμός θέματος:1ο  Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων των 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης :301  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 1ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήσο Βορδό, ο οποίος  

τόνισε: «σύμφωνα με το άρθρο 242 Ν 3463/06 τα έξοδα παράστασης των Προέδρων των 
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Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζονται με την (1) ΚΥΑ 20585/2007 (ΦΕΚ 171/Υ.Ο.Δ.Δ.) και από 1/1/2013 

μειώθηκαν σε ποσοστό 50% (άρθρο πρώτο παρ. 6 υποπαρ. Γ.1 περίπτ. 5 Ν 4093/12). 

Κατόπιν τούτου τα έξοδα παράστασης διαμορφώνονται από 1/1/2013 στο ακόλουθο 

ύψος: 

 

Συνολικά έσοδα ιδρύματος / Ν.Π.Δ.Δ., 

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 

 

Τα έξοδα παράστασης των προέδρων δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% της 

αντιμισθίας του δημάρχου. Οι αντιπρόεδροι δικαιούνται ποσοστό 40% των εξόδων 

παράστασης των προέδρων (άρθρο 242 παρ. 1 Ν 3463/06, ΚΥΑ 20585/2007). 

            2. Για τον υπολογισμό των εξόδων παράστασης λαμβάνονται υπ’ όψη τα συνολικά 

έσοδα που εμφανίζονται στον απολογισμό, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου 

του προηγούμενου έτους και των εισφορών του Ν 103/75 (Έγγρ. ΥΠΕΣΔΔΑ 24265/20-7-

2005). 

            3. Τα δικαιολογητικά με αριθμό 1, 2, 3, 4 και 5 απαιτούνται για το πρώτο χρηματικό 

ένταλμα του οικονομικού έτους. 

            4. Με το Έγγραφο 28740 & 27725/01-08-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών 

παρέχονται διευκρινίσεις για τον υπολογισμό και την απόδοση των εξόδων παράστασης των 

προέδρων και των αντιπροέδρων των σχολικών επιτροπών (άρθρο 242 παρ. 1 ΔΚΚ). 

            Στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρεται ότι η καταβολή των εξόδων παράστασης στους 

προέδρους και στους αντιπροέδρους των σχολικών επιτροπών, εφόσον συντρέχουν οι 

οικονομικές προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 242 του ΔΚΚ, είναι δυνητική και όχι 

υποχρεωτική και ότι προϋποθέτει την προηγούμενη έκδοση απόφασης του δημοτικού 

συμβουλίου, η οποία ισχύει για το μέλλον και δεν έχει αναδρομική εφαρμογή.  

Επίσης, από το ίδιο έγγραφο προκύπτει ότι, τα έξοδα παράστασης των προέδρων και 

των αντιπροέδρων των σχολικών επιτροπών δεν συμπεριλαμβάνονται στο τμήμα των ΚΑΠ 

που κάθε δήμος αποδίδει σε αυτές. 

5. Οι πρόεδροι ή αντιπρόεδροι του διοικητικού συμβουλίου των κοινωφελών 

επιχειρήσεων των δήμων εξαιρούνται της μηνιαίας παρακράτησης ενός μηνιαίου μισθού, που 

προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 39 του Ν 4024/11 (ΕΣ Κλιμ. VII Τμ. 85/2012, Έγγρ. Υπ. 

Οικον. 2/34159/0022/2012). 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

κ. Ιφιγένεια Κυριάκου, δικαιούται έξοδα παράστασης καθώς ο απολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. είναι 

1.202.602,25 €, και προτείνουμε το ποσό των 500,00 €». 

            Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Αναστάσιος Κανταράς, ο 

οποίος διαφώνησε με την εισήγηση, λέγοντας ότι προσεγγίζει διαφορετικά τον ρόλο των 

αιρετών στην αυτοδιοίκηση, και ότι θα συμφωνούσε με τα έξοδα παράστασης αν ο/η εκάστοτε 

Πρόεδρος στερούνταν άλλου εισοδήματος. 

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος και τόνισε το μεγάλο φόρτο 

εργασίας που επωμίζεται ο/η εκάστοτε Πρόεδρος των Ν.Π.Δ.Δ., τις υπερωριακές- ακόμη και 

νυχτερινές ώρες που απασχολείται-, επομένως είναι το ελάχιστο που μπορεί να δώσει ο Δήμος 

σε αυτή την προσπάθεια των Προέδρων. 
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 Τον λόγο πήρε η αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Αγγελική Χριστιανού, 

η οποία και διαφώνησε με την καταβολή εξόδων παράστασης στους Προέδρους, αν δεν είναι 

πλήρους απασχόλησης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 242 παρ. 1 

του Ν. 3463/06, το από 31/12/2013 Πρωτόκολλο κλεισίματος Ταμείου, με το οποίο 

βεβαιώνεται ότι ο απολογισμός οικονομικού έτους του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των 

1.202.602,25 ευρώ, την υπ’ αριθμ. 20585/10.04.2007 (ΦΕΚ 171/27.04.2007 τεύχος ΥΟΔΔ) 

Κ.Υ.Α. που αφορά τον καθορισμό εξόδων παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων 

διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           κ α τ  ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

1. Εγκρίνει τον καθορισμό των Μηνιαίων εξόδων παράστασης της κ. 

Κυριάκου Ιφιγένειας, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πολυγύρου  «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

2. Προσδιορίζει  το ύψος των εξόδων παράστασης στα 500,00 € μηνιαίως. 

 

Επί της απόφασης μειοψήφησε η μείζονα και ελάσσονα μειοψηφία, για 

τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισήγηση. 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 301/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 19-11-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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