
     

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αγ. Στέφανος   8/2/2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:   4038/9-2-2017 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμ. Υποστ. Πολ. Οργάνων 

Λ. Μαραθώνος & Αθ. Διάκου 

Πληρ.: Σερασκέρης Εμμ. 

Τηλ. 2132030629 
 

Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου 
 

Θέμα: «Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο, και στον Αντιπρόεδρο του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘ΚΟΙΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’ και 

καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του ΔΣ για την συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις». 

 

Σχετ.: 

1. το άρθρο 242 παρ. 1 και 2 του Ν. 3463/06  
2. την υπ’ αριθμ. 20585/10.04.2007 (ΦΕΚ 171/27.04.2007 τεύχος ΥΟΔΔ) 

Κ.Υ.Α. 
3. Το αριθ. 3546/7-2-2017 έγγραφο του τμ. Ταμειακής Υπηρεσίας του 

Δήμου 

 

 

Με το άρθρο 242 του Ν.3463/06 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 Ε). 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». 

 

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20585/10.04.2007 η οποία δημοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 171/27.04.2007 τεύχος ΥΟΔΔ, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 242 

του Ν.3463/06 καθορίζονται τα έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου 

διοικητικού συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000 

ευρώ.  

 

Με το Ν. 4093/2012 από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα 

παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των 

Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων 

Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά 
και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). (άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.5α του Ν. 4093/2012, 

Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4093/12, Υπ. Οικ. οικ. 2/85127/0022/22.11.2012). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω τα έξοδα παράστασης διαμορφώνονται ως εξής: 

Συνολικά έσοδα ιδρύματος/νπδδ, 

βάσει οικονομικού απολογισμού 

προηγούμενου έτους 

(ευρώ) 

Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και 

αντιπροέδρου διοικητικού 

συμβουλίουιδρύματος/νπδδ 

(ευρώ) 

από έως προέδρου αντιπροέδρου 

300.001 1.000.000 

από 600 έως 1.000 

 

από 300 έως 500  

από 240 έως 400 

 

από 120 έως 200  

1.000.001 3.000.000 

από 800 έως 1.200 

 
από 400 έως 600  

από 320 έως 480 

 
από 160 έως 240  

3.000.001 5.000.000 

από 1.000 έως 1.400 
 

από 500 έως 700  

από 400 έως 560 
 

από 200 έως 280 

5.000.001 

 
 

και άνω 

 
 

από 1.600 έως 2.400 

 

από 800 έως 1.200  

 

από 640 έως 960 

 
από 320 έως 480  



 

 

Ο αντιπρόεδρος λαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό μέχρι 40% των εξόδων 

παράστασης του προέδρου του οικείου διοικητικού συμβουλίου. 

Στην περίπτωση νεοσύστατων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων/νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, που δεν διαθέτουν απολογιστικά στοιχεία 

προηγούμενου έτους, τα εν λόγω έξοδα παράστασης υπολογίζονται, κατ’ εξαίρεση, 

βάσει των συνολικών εσόδων των ανωτέρω νομικών προσώπων, όπως αυτά 

απεικονίζονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του πρώτου έτους λειτουργίας 

τους. Μετά την έγκριση του πρώτου απολογισμού τους, τυχόν διαφορές που θα 

προκύψουν ως προς το ύψος των εξόδων παράστασης σε σχέση με τα αρχικώς 

υπολογισθέντα, συμψηφίζονται με αυτά που θα λάβουν τα εν λόγω όργανα κατά το 

επόμενο οικονομικό έτος». 
 

 
Επειδή, ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία ‘ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’ υπερβαίνει τα 300.000 € και συγκεκριμένα σύμφωνα με το 

ανωτέρω (3) σχετικό έγγραφο ανέρχεται στο ποσό των €2.816.137,57,  ο Πρόεδρος 

και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται καταβολής εξόδων 

παράστασης.  

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε α) για τον καθορισμό των εν λόγω 

εξόδων παράστασης του προέδρου και αντιπροέδρου του νομικού προσώπου 

σύμφωνα με τον προαναφερόμενο πίνακα και β) για τον καθορισμό των ποσών των 

αποζημιώσεων του προέδρου, αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’ για τις συμμετοχές τους στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 
 

                                             Ο Γ.Γ. του Δήμου  

     

 

 

 

                                                                    Χρηστάκης Μιχαήλ 

 
 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

- Το υπ’ αριθ. 3546/7-2-2017 έγγραφο του Δήμου 


