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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟ  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΤΝΓΔΜΟ  ΓΖΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 14-10-2014 

ΓΤΣΗΚΖ  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  31 / 2014 

 

Θ Ε Μ A: «Καζνξηζκόο εμόδσλ παξάζηαζεο Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ 

γηα ην έηνο 2014» 

 

 ηνλ Δύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 14 Οθησβξίνπ 

2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 13.30΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 2575/9-10-

2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ (Ν. 3463/2006).  

 Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν. 

3463/2006), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε  (8) 
 

1. Γσγάθνο ηέθαλνο     5. Σειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Καλάθεο ηπιηαλόο     6. Λαιέο Γεκήηξηνο 

3. Κηνζένγινπ Διεπζέξηνο    7. Αιεμηάδνπ Ησάλλα 

4. Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο   8. Κνπζαγηαλλίδεο Σξηαληάθπιινο 

 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (5) 
 

1. Εαραξηάδεο Λάδαξνο    4. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

2. Γαβξηειίδεο Ησάλλεο    5. ηνύπαο Κσλζηαληίλνο 

3. Κεραγηάο Αλέζηεο      
 

νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 

 

 νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «θαζνξηζκνύ εμόδσλ παξάζηαζεο Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηνπ 

πλδέζκνπ γηα ην έηνο 2014», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 
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α) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 248 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σελ αξηζκ. 22713/24-4-2007 (ΦΔΚ 185/Τ.Ο.Γ.Γ./2-5-2007) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ. 

γ) Σηο αξηζκ. 10, 23, 24/2014 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ. 

δ) Σελ αξηζκ. 21/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ (ΑΓΑ: 

ΒΓΦ3ΟΡ93-ΠΦΑ). 

ε) Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3833/2010, ηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ Ν. 3845/2010 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Γ5 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Ν. 

4093/2012. 

ζη) Σν αξηζκ. 2598/9-10-2014 έγγξαθό ηεο, ε πξντζηακέλε ησλ Γηνηθεηηθώλ – Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ πλδέζκνπ. 

 

ηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ όηη ζηνλ Πξόεδξν θαη 

Αληηπξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ, επηηξέπεηαη λα θαηαβάιινληαη 

έμνδα παξάζηαζεο, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, όηαλ ν 

νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ππεξβαίλεη ηηο ηξηαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ 

(300.000,00 €). Σν ύςνο ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ή θαηόπηλ εμνπζηνδόηεζεο απηνύ. 

ύκθσλα κε ηελ 22713/24.4.2007 απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 

185/η.Τ.Ο.Γ.Γ./2.5.2007 (εμνπζηνδόηεζε ΓΗΓΚ/Φ.1/2/6139/24.3.04), θαζνξίζζεθαλ ηα έμνδα 

παξάζηαζεο πνπ ιακβάλνπλ κεληαίσο ν Πξόεδξνο θαη ν Αληηπξόεδξνο ελόο πλδέζκνπ 

βάζεη ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ ηνπ θνξέα, όπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηνλ νηθνλνκηθό 

απνινγηζκό ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ην εύξνο ησλ κεληαίσλ εμόδσλ 

παξάζηαζεο Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. θπκαίλεηαη σο εμήο: 

Συνολικά Έςοδα Συνδζςμου, 
βάςει οικονομικοφ απολογι- 
ςμοφ προηγοφμενου ζτουσ . 

Μηνιαία ζξοδα παράςταςησ Προζδρου και 
Αντιπροζδρου Διοικητικοφ Συμβουλίου 

Συνδζςμου 

Από Έωσ Προζδρου Αντιπροζδρου 

             Α.       300.001,00 € 1.000.000,00 € Από 800,00 € - 1.400,00€ Δεν δικαιούται 

Β.    1.000.001,00 € 5.000.000,00 € Από 1.000,00 € - 1.800,00€ Από 500,00 € - 900,00€ 

Γ.    5.000.001,00 € 20.000.000,00 € Από 1.600,00 € - 3.000,00€ Από 800,00 € -1.500,00€ 

 Δ. 20.000.001,00 € Και  άνω   Από 2.000,00 € - 3.600,00€ Από 1.000,00€ - 1.800,00€ 

 

ηελ ίδηα απόθαζε αλαθέξεηαη πσο ν Αληηπξόεδξνο πλδέζκνπ, ηνπ νπνίνπ ν 

νηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκύξην επξώ 

(1.000.000,00 €), ιακβάλεη σο έμνδα παξάζηαζεο ην ήκηζπ απηώλ ηνπ νηθείνπ Πξνέδξνπ.  
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Δπεηδή ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 21/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

πλδέζκνπ (ΑΓΑ: ΒΓΦ3ΟΡ93-ΠΦΑ), πεξί έγθξηζεο απνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2013, ηα έζνδα 

ηνπ πλδέζκνπ δηακνξθώζεθαλ ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ 5.200.642,74 επξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο (2012) ύςνπο 

3.476.581,29 επξώ, ηα έμνδα παξάζηαζεο Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ, κπνξνύλ λα 

θαζνξηζηνύλ κεηαμύ ησλ ηηκώλ ηεο πεξηπηώζεσο (Γ) ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη αθνινύζσο 

λα εθαξκνζηνύλ νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3833/2010 (κείσζε ζε 

πνζνζηό 7% από 1.1.2010), ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3845/2010 (επηπιένλ κείσζε ζε 

πνζνζηό 3% από 1.6.2010) θαη ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ππνπαξ. Γ.5
 
ηνπ Ν. 4093/2012 

(επηπιένλ κείσζε ζε πνζνζηό 50% από 1.1.2013). 

Δθόζνλ ν Πξόεδξνο ή ν Αληηπξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ ιακβάλνπλ έμνδα 

παξάζηαζεο ή αληηκηζζία θαη από άιιν αμίσκα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010, ππνρξενύληαη επηιέμνπλ κε ππεύζπλε 

δήισζή ηνπο πνην ηα δπν πξνηηκνύλ, δηόηη δελ είλαη επηηξεπηή ε ρνξήγεζε θαη ησλ δπν 

απνιαβώλ. 

 

 

 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο όισλ ησλ πκβνύισλ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 248 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Σελ αξηζκ. 22713/24-4-2007 (ΦΔΚ 185/Τ.Ο.Γ.Γ./2-5-2007) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ. 

γ) Σηο αξηζκ. 10, 23, 24/2014 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ. 

δ) Σελ αξηζκ. 21/2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ (ΑΓΑ: 

ΒΓΦ3ΟΡ93-ΠΦΑ). 

ε) Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3833/2010, ηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ Ν. 3845/2010 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Γ5 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Ν. 

4093/2012. 

ζη) Σν αξηζκ. 2598/9-10-2014 έγγξαθό ηεο, ε πξντζηακέλε ησλ Γηνηθεηηθώλ – Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ πλδέζκνπ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Α. Καζνξίδεη ηα έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο γηα ην έηνο 2014, ζην πνζό ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξώ, κεληαίσο. 
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 Β. Καζνξίδεη ηα έμνδα παξάζηαζεο ηεο Αληηπξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο γηα ην έηνο 2014, ζην πνζό ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500,00) επξώ, 

κεληαίσο. 

 Γ. Σα αλσηέξσ πνζά ζα θαηαβάιινληαη κεησκέλα, όπσο έρνπλ δηακνξθσζεί κεηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3833/2010, ησλ παξ. 4 θαη 5 

ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ Ν. 3845/2010 θαη ηεο παξ. Γ5 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Ν. 4093/2012. 

 

 

 Ζ απόθαζε απηή έιαβε  α/α  31. 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Σα κέιε 

 

 

 Σειίδεο Αλαζηάζηνο    Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Γεκνηηθόο ύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΔ Γηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: ΩΘ9ΠΟΡ93-9Ω8
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