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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. 25 /2011
Αριθ. πρωτ. 51/ 18/07/2011
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 3/2011 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)
Σήμερα, στις 27/06/2011 και ώρα 15.00 στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.
σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ
1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι
επί συνόλου έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, και ονομαστικά οι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ξυριδάκης Παντελής

Χαροκόπος Παντελής

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σόφη

Καρέλλας Παναγής

Γαλάνης Δημήτριος

Κοντολέων Στυλιανός

Δουνδουλάκη Ελένη
Γάτος Αλκιβιάδης
Ρέγγος Ιωάννης
Διαμαντόπουλος Δημήτριος
Χατζηβασιλείου Μυρένα

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 6ο: Αποζημίωση Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06, στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο
(δηλ. σε έναν από τους δύο σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ
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αριθ. 16/07) του διοικητικού συμβουλίου των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων,
ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται
αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από
πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.
Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω, σε συνδιασμό με το άρθρο 1 της ΥΑ
61995/13-11-2007 του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 492/τ. ΥΟΔΔ/16-11-2007)
για τον «Καθορισμό ανώτατων χρηματικών ορίων αποζημιώσεων προέδρων ή
αντιπροέδρων, καθώς και μελών των διοικητικών συμβουλίων κοινωφελών
δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων» και επειδή ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.
λαμβάνει ήδη αποζημίωση ως Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού προτείνεται η καθαρή
μηνιαία αποζημίωση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίας Σοφίας
Δανιήλ Ζαφρακοπούλου να ανέρχεται σε (1476,67€) χίλια τετρακόσια εβδομήντα έξι
και εξήντα επτά λεπτά (ή μικτή μηνιαία αποζημίωση 1.872,94€).
Περαιτέρω, η απόφαση που θα ληφθεί απαιτείται να προωθηθεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο για λήψη σχετικής εγκριτικής απόφασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου
έλαβε υπόψη του:
-

την παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06
την παρ. 2α του άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου
την απόφαση 61995/13.11.2007 του ΥΠ.ΕΣ.
την ΚΥΑ Αριθμ. 5631/07 (ΦΕΚ 103/30.01.2007 Τεύχος Β)
την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ. 16/07
το γεγονός ότι η αποζημίωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του
οικείου Δήμου ανέρχεται στο μικτό ποσό των 1.872,94 €
και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης – Ψυχικού για την
καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου κυρίας Σοφίας Δανιήλ Ζαφρακοπούλου της κοινωφελούς
Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ», του καθαρού ποσού των
(1476,67€) χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα έξι και εξήντα επτά λεπτών (ή
μικτή μηνιαία αποζημίωση του ποσού των 1.872,94€) βάσει του άρθρου 92
παρ. 3 του ν. 3852/2010, της ΥΑ 61995/13-11-2007 του Υφυπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 492/τ. ΥΟΔΔ/16-11-2007) και του άρθρου 255 παρ. 5 του
Ν. 3463/2006
2. Η παρούσα απόφαση θα προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη
σχετικής εγκριτικής απόφασης.
Η απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αρ. Απόφ.: 25/11
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ Π.

ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΗ

.
ΤΑ ΜΕΛΗ
XATZHBAΣΙΛΕΙΟΥ ΜΥΡΕΝΑ
ΡΕΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Απόσπασμα εξαχθέν από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ
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