ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 377
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 31170/4-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριλίβας Χρήστος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Σκληρός Παναγιώτης
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αραβανής Βασίλειος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.
Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (29) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 10ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 27/14 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας και αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση στα µέλη ∆.Σ. αυτού.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας
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Ο Πρόεδρος του ∆.Λ.Τ.Λ. κ. Βλάχος Κων/νος, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ.
Συµβούλιο:
«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006, επιτρέπεται να
καταβάλλονται έξοδα παράστασης στους Προέδρους και Αντιπροέδρους ∆.Σ. των
δηµοτικών Ν.Π.∆.∆., ύστερα από απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όταν ο
οικονοµικός απολογισµός του προηγούµενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες
ευρώ (€ 300.000,00). Το ύψος των εξόδων παράστασης καθορίζεται µε απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Τα ανωτέρω έξοδα δεν µπορούν
να υπερβαίνουν το 50% των αντίστοιχων του οικείου ∆ηµάρχου.
Επίσης, στα µέλη ∆.Σ. των δηµοτικών Ν.Π.∆.∆., καθώς και στους Προέδρους και
Αντιπροέδρους αυτών, οι οποίοι δεν λαµβάνουν έξοδα παράστασης, επιτρέπεται να
καταβάλλεται αποζηµίωση ανά συνεδρίαση, και έως τρεις (3) συνεδριάσεις τον µήνα,
ύστερα από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Το ύψος της αποζηµίωσης για κάθε
συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των µηνιαίων εξόδων παράστασης του ∆ηµάρχου.
Σας γνωρίζουµε ότι όσον αφορά στην καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο
και στον Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Λευκάδος και αποζηµίωσης στα µέλη του ∆.Σ., οι οποίοι ορίσθηκαν µε τις αριθµ.
277/2014 και 124/2014 Αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων Λευκάδας και Μεγανησίου
αντίστοιχα και συγκροτήθηκαν σε σώµα µε την αριθµ. 79/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, ισχύουν τα παρακάτω:
•
Στην αρ. 20585/10-04-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 171/27-04-2007 ΥΟ∆∆)
αναφέρονται τα εξής: «Καθορίζουµε 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/νπδδ,
βάσει οικονοµικού απολογισµού
προηγούµενου έτους
(ευρώ)
από
300.001

έως
1.000.000

1.000.001

3.000.000

3.000.001

5.000.000

5.000.001

και άνω

Μηνιαία έξοδα παράστασης
προέδρου και αντιπροέδρου
διοικητικού συµβουλίου
ιδρύµατος/νπδδ
(ευρώ)
προέδρου
αντιπροέδρου
από 600 έως
από 240 έως
1.000
400
από 800 έως
από 320 έως
1.200
480
από 1.000 έως
από 400 έως
1.400
560
από 1.600 έως
από 640 έως
2.400
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% των αντίστοιχων
του οικείου δηµάρχου ή προέδρου της 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.
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
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παράστασης σε σχέση µε τα αρχικώς υπολογισθέντα, συµψηφίζονται µε αυτά που θα
λάβουν τα εν λόγω όργανα κατά το επόµενο οικονοµικό έτος.»
•
Βάσει των παρ. 5 και 6 του άρθρου 1 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ): «5. Οι
πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις και αµοιβές γενικά, καθώς
και τα µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία οριζόµενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική
διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή µε ατοµική
σύµβαση εργασίας ή συµφωνία προβλεπόµενα των εργαζοµένων χωρίς εξαίρεση, σε
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), που ανήκουν στο κράτος, σε Ν.Π.∆.∆. ή σε
Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισµό σε ποσοστό
τουλάχιστον 50% του προϋπολογισµού τους ή είναι δηµόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια
των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α), µειώνονται
κατά ποσοστό επτά τοις εκατό (7%). …… 6. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
έχουν εφαρµογή και για τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., τους διοικητές, υποδιοικητές,
προέδρους, αντιπροέδρους των Ν.Π.∆.∆., τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα µέλη
των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και τους προέδρους, αντιπροέδρους,
διευθύνοντες συµβούλους και εκτελεστικά µέλη διοικητικού συµβουλίου (∆.Σ.) των
Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στο κράτος σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται τακτικά από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισµού τους ή
είναι δηµόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του
ν. 3429/2005».
•
Σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010(ΦΕΚ 65Α): «4.
Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις και αµοιβές γενικά,
καθώς και τα µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία οριζόµενα και από οποιαδήποτε γενική ή
ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, ή διαιτητική απόφαση, ή µε
ατοµική σύµβαση εργασίας ή συµφωνία προβλεπόµενα, των εργαζοµένων χωρίς εξαίρεση
στους φορείς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µειώνονται κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%). Από τη
µείωση του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται τα επιδόµατα που συνδέονται µε την
οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα συνδεόµενα µε το
ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους και το µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. 5. Οι
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν εφαρµογή και για τα αιρετά όργανα
Ο.Τ.Α., τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους των Ν.Π.∆.∆., τους
προέδρους, αντιπροέδρους και τα µέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και
τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συµβούλους και εκτελεστικά µέλη
διοικητικών συµβουλίων των Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στο Κράτος, σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ο.Τ.Α. ή
επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισµό σε ποσοστό τουλάχιστον
πενήντα τοις εκατό (50%) του προϋπολογισµού τους ή είναι δηµόσιες επιχειρήσεις κατά
την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005».
•
Σύµφωνα µε την περίπτ. 5 της υποπαρ. Γ.1. του άρθρου πρώτου του
Α
Ν.4039/12 (ΦΕΚ 222 ): «5.Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα
παράστασης και οι πάσης φύσεως αµοιβές των ∆ιοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων,
Αντιπροέδρων, ∆ιευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου των Ιδρυµάτων και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου των ∆ήµων
και των Περιφερειών, καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου 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%)».
Με την αριθµ. 24/2014 απόφαση ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός οικ. έτους 2014 του ∆.Λ.Τ. Λευκάδος, ο οποίος ανέρχεται σε
€ 637.000,00.
Μετά τις παραπάνω περικοπές, τα έξοδα παράστασης που επιτρέπεται να
καταβληθούν στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ∆.Λ.Τ. Λευκάδος έχουν ως εξής:
Συνολικά έσοδα ιδρύµατος/νπδδ,
βάσει οικονοµικού απολογισµού
προηγούµενου έτους
(ευρώ)
από

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

έως
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300.001

από 600 έως
1.000
από 270,63
έως 451,05

1.000.000

από 240 έως
400
από 108,25
έως 180,42

Η δαπάνη που θα προκύψει από τις παραπάνω αµοιβές θα βαρύνει τους κωδικούς
00-6121 και 00-6125 του προϋπολογισµού του ∆.Λ.Τ. Λευκάδος οικ. έτους 2014.
Μετά τα παραπάνω
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ
Α) Εγκρίνετε την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος και αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση στα µέλη ∆.Σ.
αυτού.
Β) Καθορίσετε το ύψος των µηνιαίων εξόδων παράστασης του Προέδρου και
Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, ως εξής:
Πρόεδρος ∆.Λ.Τ.Λ.: 451,05 ευρώ
Αντιπρόεδρος ∆.Λ.Τ.Λ.: 180,42 ευρώ»
Στη συνέχεια αποχώρησαν από την αίθουσα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Βλάχος Κων/νος,
Γαζής Πάνος και Βικέντιος Νικόλαος, προκειµένου το ∆ηµ. Συµβούλιο να αποφασίσει επί
του θέµατος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
οµόφωνα, αποφασίζει:
1. Την έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος και αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση στα µέλη ∆.Σ.
αυτού.
2. Τον καθορισµό του ύψους των µηνιαίων εξόδων παράστασης του Προέδρου και
Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, ως εξής:
Πρόεδρος ∆.Λ.Τ.Λ.: 451,05 ευρώ
Αντιπρόεδρος ∆.Λ.Τ.Λ.: 180,42 ευρώ.
Στο σηµείο αυτό αποχωρεί ο δηµοτικός σύµβουλος, κ. Τριλίβας Χρήστος.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.377/2014.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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