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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ.2/2020
Αριθ. Πρωτ.80/5-2-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 1/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ)
Στη Φιλοθέη σήμερα, την πέμπτη (5η) του μηνός Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα
9.00, στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της οδού
Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως της 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) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα
οκτώ (8) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική

Γκιζελή Αλίκη

Νάκας Αριστείδης

Σαΐα Αλίκη

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα

Λιάπης Βασίλειος

Ζαφρακοπούλου Σοφία
Χαροκόπος Παντελής
Αποστολάκη Σωτηρία
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
Ζητρίδης Αλέξιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του Δήμου Αρετή
Αναστασίου.
Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 2ο Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση της Προέδρου και
των μελών του Δ.Σ για το έτος 2020.
Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ανέφερε τα εξής:
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Σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ. 5 του Ν. 3463/2006, 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 ή κοινοτικού
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. Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων της
παραγράφου αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης
κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
Η διαπίστωση αυτή συνιστά και την εκ του νόμου απαιτούμενη αιτιολογία της ανωτέρω
πρότασης του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης (ΥΠΕΣΔΔΑ Εγκ 16/07)
Στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης πρέπει να υπάρχει αιτιολογία σε
σχέση με τα προβλεπόμενα στο νόμο κριτήρια των υπηρεσιακών αναγκών και της οικονομικής
κατάστασης της επιχείρησης που επέβαλαν τη χορήγηση της αποζημίωσης στο συγκεκριμένο
ποσό. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 202/2015)
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.4354/2015: «Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές
αποζημιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
(Α.Δ.Α.), των Διοικητών Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων,
Διευθυνόντων Συμβούλων, και Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των
οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν.
3429/2005. που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, του Γενικού Επιθεωρητή Δημοσίας
Διοίκησης, καθώς και των εν γένει Γενικών Επιθεωρητών, Συντονιστών η Εισαγγελέων
Ελεγκτικών Σωμάτων ή Σωμάτων Επιθεώρησης, του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ,Ε.Ε.Δ,Δ.), καθώς και του Προέδρου, των
μελών και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών
Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού.»
Κατ΄εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ
470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ), με την οποία ορίζεται ότι: α) Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο
του διοικητικού συμβουλίου κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης καταβάλλεται αποζημίωση,
η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού
συμβουλίου της επιχείρησης. Για την έκδοση της απόφασης αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε
υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
Ως ανώτατο χρηματικό όριο της ανωτέρω αποζημίωσης, καθορίζεται το ποσό των αποδοχών
του προέδρου του οικείου δημοτικού συμβουλίου,
β) Στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, εκτός
από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που λαμβάνει την αποζημίωση της παρ. 3(α) της παρούσας,
καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος
της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων αποδοχών του
προέδρου του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
Η αντιμισθία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας ορίζεται σε 720 €
μικτά, ποσό μέχρι το οποίο κατ’ ανώτατο όριο μπορεί να ορίζεται η αμοιβή του προέδρου ή
του αντιπροέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης. Αντίστοιχα η αμοιβή των μελών του ΔΣ μπορεί
να οριστεί έως το ποσό των 7,20 € μικτά για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το
μήνα έκαστο μέλος.
Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη
διαχειριστική περίοδο χρήσεως 2018 ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της κατάστασης
λογαριασμού αποτελεσμάτων η οποία απεικονίζεται στον Ισολογισμό έτους 2018 ανέρχεται
στο ύψος του ποσού των 617.972,31 €.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:
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-

την παρ 5 του άρθρου 255 Ν. 3463/06
το άρθρο 92 του Ν.3852/2010
το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.4354/2015
την KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ)
την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ. 16/07
το γεγονός ότι η αντιμισθία της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου
Δήμου ανέρχεται σε 720,00 €
την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή αποζημίωσης στην
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Φιλοθέης-Ψυχικού με την επωνυμία ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. , ύψους 720,00 €
2. Την πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη
του Δ.Σ. της επιχείρησης εκτός από την πρόεδρο που λαμβάνει την παραπάνω
αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα – ύψους 7,20 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2020
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και
υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος

ΠΑΝΤΑΖΗ Π. ………………………………..…………………

Τα μέλη

ΝΑΚΑΣ ΑΡ. ….…………….…………………………….………
ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ .…....……………………..
ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ.……………………………….………
ΧΑΡΟΠΟΚΟΣ Π. ……………………………………………..
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Σ…………….. ………….…………………..
ΓΑΤΟΣ Γ. …………………………………………………
ΖΗΤΡΙΔΗΣ Α. ……………………………………….…………
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