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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την καταβολή εξόδων παράστασης στον 
Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 
του ∆ήµου µας µε την επωνυµία «Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων Πολιτισµού, 
Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 18.04.2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.00 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 3916/14.04.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 8/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα 
∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 

 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 81/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5507 / 13.05.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 18.04.2011 
Συνεδρίασης Νο. 9/2011 του ∆.Σ. του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω µοναδικό θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µόνιµη υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 25 παρόντες 
και 8 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                    Παπακώστας Γεώργιος             
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                             Καλόστος Ιερόθεος                     
Μπόβος Χαράλαµπος                    Παπανίκα Αικατερίνη   
Κότσιρας Παύλος                                                       Κοσµά Σταυρούλα 
Παϊδας Αδαµάντιος           Βαλασσάς Βεργής    
Χωρινός Ζαχαρίας                     Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη        Σταύρος Πολίτης  
Σιµιγδαλά Ειρήνη                               Μάλλιος Κλ.-Αθανάσιος 
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
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 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

1. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ι. Καλόστος απέστειλε στο Προεδρείο του ∆.Σ. την 

υπ΄αριθµ. πρωτ. 3852/12.04.2011 ιδιόχειρη επιστολή του µε την οποία ενηµερώνει ότι δεν 

θα µπορέσει να παραστεί στη σηµερινή συνεδρίαση. 

2. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας» 

κ.κ. Β. Βαλασσάς, ∆ανάη-Εύα Γκούµα και Στ. Πολίτης απέστειλαν στο Προεδρείο του 

∆.Σ. την υπ΄αριθµ. πρωτ. 3991/18.04.2011 επιστολή τους µε την οποία ενηµερώνουν ότι 

δεν θα µπορέσουν να παραστούν στη σηµερινή Συνεδρίαση, λόγω της συµµετοχής τους 

και της στήριξής τους στη συγκέντρωση που διοργανώνει το Κ.Κ.Ε. σήµερα στις 19.30 µ.µ. 

στο Σύνταγµα. 

3. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γεώργιος Παπακώστας και Σταυρούλα Κοσµά 

ενηµέρωσαν προφορικά τον Πρόεδρο του ∆.Σ. ότι θα απουσιάσουν. 

4. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αικατερίνη Παπανίκα και Αθ. Μάλλιος απουσίασαν 

χωρίς να ενηµερώσουν. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  
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Προσελεύσεις : Κατά τη συζήτηση του 9ΟΥ Θέµατος της Η.∆. προσήλθε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Αθανάσιος-Κλεοµένης Μάλλιος, ο οποίος παρέµεινε µέχρι την λήξη της 

σηµερινής Συνεδρίασης.  

Αποχωρήσεις : ------- 

 

4ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στο 4ο θέµα συζήτησης εκτός Η.∆. αφού προηγουµένως 

έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την έγκριση της συζήτησης και την λήψη απόφασης για 

το συγκεκριµένο Θέµα που εισάγεται εκτός Ηµερησίας ∆ιατάξεως, λόγω του ότι η 

υπ΄αρ. 57/2011 Απόφαση του ∆.Σ. σχετικά µε την συγχώνευση των 10 Ν.Π.∆.∆. των 

2 πρώην ∆ήµων και την έγκριση της Συστατικής Πράξης του νέου Ν.Π.∆.∆. που 

προέκυψε µε την επωνυµία «Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων Πολιτισµού, Αθλητισµού, 

Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος», δηµοσιεύθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο στο υπ΄αρ. 

Φ.Ε.Κ. 591/Τ. Β΄/14.04.2011 και έτσι τέθηκε αυθηµερόν σε ισχύ η λειτουργία του 

Ενιαίου Φορέα, δηλαδή την ίδια ακριβώς ηµέρα που µοιράστηκε στα µέλη του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου η πρόσκληση µε τα θέµατα της αποψινής Η.∆. Συνεπώς δεν 

ήταν εφικτό να προβλεφθεί εγκαίρως και να εισαχθεί ως τακτικό θέµα της Η.∆.  

Κατόπιν τούτου το Σώµα αποφάσισε οµόφωνα για την αναγκαιότητα 

συζήτησης του εν λόγω θέµατος εκτός Η.∆. ως κατεπείγον, βάσει των 

οριζοµένων στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.     

 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα βάσει και του υπ΄αριθµ. πρωτ. 

3996/18.04.2011 εγγράφου της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ανέφερε 

προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 242 («Έξοδα παράστασης – Αποζηµίωση 
µελών ∆ιοικητικών Συµβουλίων ∆ηµοτικών Νοµικών Προσώπων») του Ν.3463/2006 
(Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ Α΄114/2006) προβλέπεται ότι:  
 
Στον Πρόεδρο και αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου 
επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου 
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∆ηµοτικού ή κοινοτικού Συµβουλίου, όταν ο οικονοµικός απολογισµός του 
προηγούµενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000 €). 
 
Το ύψος των εξόδων παράστασης καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, µετά από γνώση της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων 
Ελλάδας. 
Τα ανωτέρω έξοδα δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 50% των αντίστοιχων του 
οικείου ∆ηµάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας. 
 
Με την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 20585/10.04.07 (ΦΕΚ 171 ΥΟ∆∆/24-4-2007), η οποία εκδόθηκε 
κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006, καθορίζονται τα 
έξοδα παράστασης που λαµβάνουν µηνιαίως, ύστερα από απόφαση του οικείου 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού 
συµβουλίου δηµοτικού ή κοινοτικού ιδρύµατος ή νοµικού προσώπου δηµοσίου 
δικαίου µε οικονοµικό απολογισµό άνω των 300.000 ευρώ ως ακολούθως : 
 
Συνολικά έσοδα ιδρύµατος / ΝΠ∆∆ 
βάσει οικονοµικού απολογισµού  
προηγουµένου έτους (σε Ευρώ) 

Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και 
αντιπροέδρου διοικητικού συµβουλίου 
ιδρύµατος/ΝΠ∆∆ (ευρώ)  

      Από                   Έως Προέδρου                         Αντιπροέδρου 
   300.001             1.000.000 από 600    έως 1.000     από 240 έως 400 
1.000.001             3.000.000 από 800    έως 1.200     από 320 έως 480 
3.000.001             5.000.000  από 1.000 έως 1.400     από 400 έως 560 
5.000.001             και άνω  από 1.600 έως 2.400     από 640 έως 960      
 
Ο Αντιπρόεδρος λαµβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό µέχρι 40% των εξόδων 
παράστασης του Προέδρου του οικείου διοικητικού συµβουλίου, όπως αυτά 
καθορίζονται µε τη σχετική απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 
 
Τα έξοδα παράστασης που χορηγούνται στους προαναφερόµενους δικαιούχους, 
δυνάµει της παρούσας Απόφασης, δεν µπορεί να υπερβαίνουν το 50% της 
αντιµισθίας του οικείου ∆ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας. 
 
Για τους προέδρους και αντιπροέδρους διοικητικών συµβουλίων δηµοτικών και 
κοινοτικών ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που έχουν 
παράλληλα την ιδιότητα του δηµάρχου, αντιδηµάρχου, προέδρου  ή αντιπροέδρου 
κοινότητας, προέδρου δηµοτικού συµβουλίου ή συµβούλου, έχουν εφαρµογή οι 
διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 136 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 
3463/2006). 
 
Επίσης σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010 ορίζεται ότι «Η 
περικοπή εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων είναι 7%, µε αρχή ισχύος 
την 01.01.2010». 
Επιπλέον πάντα µέσα στα πλαίσια του ιδίου ως άνω Νόµου 3833/2010 «Προστασία 
της εθνικής οικονοµίας-Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής 
κρίσης» και στην παρ. 7 του άρθρου 1, ορίζεται ότι «οι πάσης φύσεως αµοιβές, 
αποζηµιώσεις και απολαβές των µελών των συλλογικών οργάνων διοίκησης των 
Ν.Π.∆.∆. και των µελών ∆.Σ. των Ν.Π.Ι.∆. επί των οποίων εφαρµόζονται οι 
παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 1, µειώνονται κατά ποσοστό 50%, κατά παρέκκλιση 
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου ή απόφασης οποιουδήποτε οργάνου διοίκησης 
του Νοµικού Προσώπου».  
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Σηµειώνεται ότι τα συνολικά έσοδα βάσει του οικονοµικού απολογισµού του 
προηγούµενου έτους του νέου Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία « Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων 
Πολιτισµού, Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος», δεδοµένου ότι αυτό προήλθε από την 
συγχώνευση  των δέκα Νοµικών Προσώπων των δύο πρώην ∆ήµων Ν. Φιλαδέλφειας 
και Ν. Χαλκηδόνας αντιστοίχως, δυνάµει και της υπ΄αρ. 57/2011 Αποφάσεως του 
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 591/Τ. Β΄/14.04.2011, 
υπολογίζονται, βάσει των συνολικών εσόδων του προηγουµένου έτους των 
συγχωνευοµένων Νοµικών Προσώπων. 
 
∆εδοµένων των ανωτέρω, παρακαλούµε, σε επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και σύµφωνα µε το άρθρο 242 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/2006) , 
όπως καθορίσετε τα έξοδα παράστασης του προέδρου και αντιπροέδρου του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του νέου Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου µας ως εξής : 
 
Συνολικά έσοδα Ιδρύµατος / Ν.Π.∆.∆. 
βάσει οικονοµικού απολογισµού  
προηγουµένου έτους (σε Ευρώ) 

Μηνιαία έξοδα παράστασης Προέδρου και 
Αντιπροέδρου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ιδρύµατος / Ν.Π.∆.∆. (σε Ευρώ)  

      Από                   Έως Προέδρου         Αντιπροέδρου 
   300.001             1.000.000  1.000                   400 
1.000.001             3.000.000  1.200                   480 
3.000.001             5.000.000   1.400                   560 
5.000.001             και άνω   2.400                   960      
 
 
Καλείστε όπως ψηφίσετε σχετικά. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος απευθύνθηκε προς τους επικεφαλείς και τους ειδικούς 
αγορητές των ∆ηµοτικών Παρατάξεων, οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις και τις 
αντιρρήσεις τους. 
 
Συγκεκριµένα µίλησε ο κ. Στ. Κόντος ο οποίος δήλωσε ότι η παράταξή του δεν µπορεί 
να ψηφίσει την συγκεκριµένη δαπάνη διότι ο ∆ήµος µας βρίσκεται σε πολύ δύσκολη 
οικονοµική κατάσταση µε µεγάλα χρέη και επιπλέον υπάρχει παράδοση, ιδίως στον 
πρώην ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας, οι Πρόεδροι και οι Αντιπρόεδροι των Ν.Π.∆.∆. να µην 
λαµβάνουν αµοιβές. Συνεχίζοντας, τόνισε ότι µε βάσει το συγκεκριµένο θέµα, είναι 
µία ευκαιρία, τα µέλη της νέας ∆ηµοτικής αρχής να επιδείξουν ευθιξία και εγκράτεια 
στο επίπεδο των αµοιβών τους.  
 
Κατόπιν τον λόγο έλαβε ο κ. Χαρ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, ο οποίος ζήτησε να 
διευκρινισθεί επακριβώς ποια θα είναι η αµοιβή που θα λαµβάνουν ο Πρόεδρος και ο 
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του νέου Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου, παρότι δεν έχει καµµία 
ένσταση ως προς τα συγκεκριµένα πρόσωπα, τα οποία άλλωστε και η παράταξή του 
εψήφισε. 
Περαιτέρω ο κ. Τοµπούλογλου συµφώνησε µε τον κ. Κόντο στο ότι η παράταξή του 
διαφωνεί απόλυτα µε το να αµείβονται οι αιρετοί, ιδίως σήµερα σε περίοδο 
οικονοµικής κρίσης, παρότι προβλέπεται από τον Νόµο, εκτός ίσως κάποιων 
υποχρεώσεων που ενδεχοµένως να έχουν η ∆ήµαρχος και οι Αντιδήµαρχοι. 
Τελειώνοντας υπενθύµισε ότι στον πρώην ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας οι αιρετοί δεν 
αµείβονταν όταν συµµετείχαν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Νοµικών προσώπων του 

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩΗΓ-Π



 7 

∆ήµου, κάτι εξάλλου που συνέβαινε και στον πρώην ∆ήµο Ν. Χαλκηδόνας επί θητείας 
Ν. Παπαµικρούλη και ανετράπη επί της προηγούµενης τετραετίας του αειµνήστου 
∆ηµάρχου Γ. Αποστολάκη.  
 
Στη συνέχεια µίλησε ο κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. καθώς και ο κ. Νικ. Παπανικολάου 
δίνοντας διευκρινίσεις επί του τρόπου υπολογισµού των αµοιβών του Προέδρου και 
του Αντιπροέδρου του νέου Ν.Π.∆.∆. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα όπως προχωρήσει στην 
ψηφοφορία του συγκεκριµένου θέµατος. 
 
Κατά του συγκεκριµένου θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται (µειοψήφισαν) οι εξής 
οκτώ ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: κ.κ. Χαρ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι. 
Τοµπούλογλου, Σπ. Γραµµένος, Σωτ. Κοσκολέτος, Χρ. Κοπελούσος, Στ. Κόντος, Λ. 
Γεωργαµλής, Ελ. Πλάτανος. 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

- όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
- τo υπ΄αριθµ. πρωτ. 3996/18.04.2011 εισηγητικό έγγραφο της ∆/νσης 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  
- το άρθρο 242 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.)  
- την Κ.Υ.Α. 20585/2007 (Φ.Ε.Κ. 171/ΥΟ∆∆/24.04.2007) 
- το άρθρο 1 του Ν. 3833/2010 
- την υπ΄αρ. 57/2011 προγενέστερη απόφασή του 
 
και είδε και τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 
65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(17 ΥΠΕΡ, 8 ΚΑΤΑ, 8 ΑΠΟΝΤΕΣ)  

 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου µας µε την επωνυµία «Ενιαίος 
Φορέας ∆ράσεων Πολιτισµού, Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής 
Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος» βάσει του παρακάτω 
πίνακα, κατ΄εφαρµογή του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006 και της Κ.Υ.Α. 20585/2007 
(Φ.Ε.Κ. 171/ΥΟ∆∆/24.04.2007) και λαµβάνοντας υπόψη τις µειώσεις που επήρθαν 
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010: 
 

Συνολικά έσοδα Ιδρύµατος / Ν.Π.∆.∆. 
βάσει οικονοµικού απολογισµού  
προηγουµένου έτους (σε Ευρώ) 

Μηνιαία έξοδα παράστασης Προέδρου και 
Αντιπροέδρου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ιδρύµατος / Ν.Π.∆.∆. (σε Ευρώ)  

      Από                   Έως Προέδρου         Αντιπροέδρου 
   300.001             1.000.000  1.000                   400 
1.000.001             3.000.000  1.200                   480 
3.000.001             5.000.000   1.400                   560 
5.000.001             και άνω   2.400                   960      
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2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί τόσο στην Εφηµερίδα της Υπηρεσίας στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου όσο και στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια» . 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 81/ 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
          

            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                         ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 
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Κόντος Σταύρος 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

 
 

∆ερµανούτσου ∆ήµητρα, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας 
 

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                  
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                             Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη 
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                
                                                                    
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ  
 
 
 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή - Κοινοποίηση:  
- Ν.Π.∆.∆. «Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων Πολιτισµού, Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, 

Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος» 
- Τµήµα Ταµιακής Υπηρεσίας 
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