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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με το αριθ. Πρωτ. 3201/16-7-2019 έγγραφό του το Ν.Π. με την επωνυμία
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας &
Προσχολικής Αγωγής» Δήμου Βέροιας και δ.τ. «ΚΑΠΑ» μας αποστέλλει την με
αριθ. 113/19 απόφασή του «Καθορισμός ή μη εξόδων παράστασης Προέδρου και
Αντιπροέδρου του Ν.Π. ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας».
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 242 του Ν.3463/06 (ΚΔΚ) 114Α΄
ορίζεται ότι:
«1. Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου
επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού
ή κοινοτικού συμβουλίου, όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000). Το ύψος των εξόδων παράστασης
καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδας. Τα ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό
(50%) των αντίστοιχων του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.».

Σε συνέχεια του ανωτέρω άρθρου εκδόθηκε η με αριθ. 42188/8-7-18 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ 470/ΥΟΔΔ/20-8-2018) με την οποία καθορίζονται οι αποζημιώσεις των προέδρων,
των αντιπροέδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων των κατωτέρω αναφερόμενων
νομικών προσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ως ακολούθως:
1.α) Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δημοτικού ιδρύματος ή
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με οικονομικό απολογισμό άνω των 300λ000 ευρώ,
λαμβάνουν μηνιαίως έξοδα παράστασης, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού
συμβουλίου και σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Συνολικά έσοδα ιδρύματος/νπδδ, βάσει
οικονομικού απολογισμού προηγούμενου
έτους (ευρώ)
από
έως
300.001
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 300 έως 500
από 120 έως 200
από 400 έως 600
από 160 έως 240
από 500 έως 700
από 200 έως 280
από 800 έως 1.200
από 320 έως 480

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 συμβουλίου.
Τα έξοδα παράστασης που χορηγούνται στους προαναφερόμενους δικαιούχους, δυνάμει της
παρούσας απόφασης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% των αποδοχών του οικείου
δημάρχου.(..)».

Με το αριθ. πρωτ. 56846/10-11-2010 (ΑΔΑ : 4ΙΗ5Κ-Χ) έγγραφο του
ΥΠΕΣΑΗΔ με θέμα «Λειτουργία διοικητικών συμβουλίων δημοτικών ΝΠΔΔ κατά
τη χρονική περίοδο από 7.10.2010 μέχρι και την 31.12.2010» αναφέρονται τα εξής:
Στο άρθρο 234 παρ. 1 ΚΔΚ, το οποίο εφαρμόζεται και στα δημοτικά νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, κατά το άρθρο 240 παρ. 2 ΚΔΚ, προσδιορίζεται ότι για τα θέματα τα
σχετικά με τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του και της
εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία,
τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεών του, το κώλυμα συμμετοχής στις
συνεδριάσεις, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του, εφαρμόζονται οι
σχετικές διατάξεις που αφορούν το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή και τα μέλη
τους.
Στο προαναφερόμενο άρθρο, καθώς και στις υπόλοιπες διατάξεις για τα δημοτικά νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεν υφίσταται ευθεία παραπομπή στις αρμοδιότητες του
δημοτικού συμβουλίου και, ειδικότερα, στο άρθρο 93 παρ. 6 ΚΔΚ, αναφορικά με το εύρος
άσκησης αυτών κατά το χρονικό διάστημα του ενός μήνα πριν από τη διενέργεια των
δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών.
Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η δράση όλων των νομικών προσώπων του δήμου πρέπει να
ασκείται στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής που χαράσσει μια δημοτική αρχή,
επισημαίνουμε ότι οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, κατά το διάστημα του ενός μήνα που προηγείται των δημοτικών
εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, θα πρέπει να λαμβάνονται με
γνώμονα τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία για το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο
αποτελεί το κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο των δήμων. Στο πλαίσιο αυτό, τα διοικητικά
συμβούλια των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορούν να λαμβάνουν
αποφάσεις εφόσον πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και
εύρυθμης λειτουργίας των νομικών αυτών προσώπων, την κάλυψη υποχρεώσεων και την
ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τα θέματα
που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο να καθορίσει τα
μηνιαία έξοδα παράστασης του Προέδρου στο ποσό των 1.200,00 ευρώ και του
Αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου στο ποσό των 480,00 ευρώ του ανωτέρω
Ν.Π., με βάση τα συνολικά έσοδα του Ν.Π. που διαμορφώνονται στον οικονομικό
απολογισμό του έτους 2016, όπως προβλέπεται κι από τις ισχύουσες διατάξεις.
Με την έγκριση των απολογισμών των ετών 2017 και 2018 θα γίνει η ανάλογη
αναπροσαρμογή των ανωτέρω εξόδων παράστασης.
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