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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη  

                                     

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

           

          Αριθμ. 4 / 2013 

                   Αριθ. πρωτ. 370 / 19-02-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 

 

Στη Φιλοθέη σήμερα, στις  έντεκα (11) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 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 εννέα  (9) μέλη, και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Ξυριδάκης Παντελής Χαροκόπος Παντελής 

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία Ρέγγος Ιωάννης 

Γάτος Αλκιβιάδης  

Διαμαντόπουλος Δημήτριος  

Γαλάνης Δημήτριος  

Καρέλλας Παναγής  

Δουνδουλάκη Ελένη   

Παλτσόγλου Εβελίνα  

Τσιάγκας Κωνσταντίνος  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του 

Δήμου, Ιωάννα Χιώτη.  

 

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 
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ΘΕΜΑ 4
ο
: Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του 

Προέδρου, (ή Αντιπροέδρου) και μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο πρώτο 

υποπαρ.Γ1.3 του Ν. 4093/12. 

Επί του 4
ου

 θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 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 

αριθ.  16/07) του διοικητικού συμβουλίου, 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. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται 

αποζημίωση στα  μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις του.  

 

Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η  απόφαση 61995/13.11.2007 

ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με την οποία: 

-καθορίστηκε ως ανώτατο χρηματικό όριο της αποζημίωσης που μπορεί να 

καταβάλλεται στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου 

κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, ανάλογα με τις υπηρεσίες που οι ανωτέρω 

παρέχουν σε αυτήν, το ποσό που καταβάλλεται ως έξοδα παράστασης στον πρόεδρο 

του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δυνάμει της απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της 

παρ. 2α του άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σε συνδυασμό με τα 

οριζόμενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου. 

 

-στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των κοινωφελών δημοτικών 

επιχειρήσεων(άρθρο 2) , εκτός από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που λαμβάνει την 

αποζημίωση του προηγούμενου άρθρου, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση 

για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα - το ύψος της οποίας δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 4% του ποσού που καταβάλλεται μηνιαίως ως έξοδα 

παράστασης στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δυνάμει της 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών που 

εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2α του άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου. 

 

 Κατά δε το άρθρο  πρώτο υποπαρ.Γ1.3 του Ν. 4093/12 ορίζονται τα εξής: 

Παράγραφος 3.Από 1.1.2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και 

περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού 

που καταβάλλεται στις 31.12.2012.  

Παράγραφος 5.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 
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πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις 

εκατό (50%). 

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. 

-  (παρ.2 και παρ.2  άρθρο 92 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) 

- Το άρθρο  πρώτο υποπαρ.Γ1.3 του Ν. 4093/12 

- το γεγονός ότι η αποζημίωση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του 

οικείου Δήμου ανέρχεται στο μικτό ποσό των 720 € 

έπειτα από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή αποζημίωσης 

στην αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού κυρία Σοφία Ζαφρακοπούλου- Δανιήλ, 

ύψους 720 €. 

2. Την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή αποζημίωσης 

στα μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης -εκτός από στην αντιπρόεδρο που 

λαμβάνει την παραπάνω αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις 

συνεδριάσεις το μήνα – ύψους 28,80 € . 

3. Η παρούσα απόφαση θα προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη 

σχετικής εγκριτικής απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4 /2013 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της 

συνεδρίασης. 

 

 

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις 

και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

Ο Πρόεδρος           Π. ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ               

H  Αντιπρόεδρος      Σ. ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ       

 

Τα μέλη                      

                                Α. ΓΑΤΟΣ  

                                Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ    

                                Π. ΚΑΡΕΛΛΑΣ        

                                Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ                 

                                Ε. ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ 

                                Ε. ΠΑΛΤΣΟΓΛΟΥ 

                                Κ. ΤΣΙΑΓΚΑΣ 
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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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