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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 6700/14-02-2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 4 Τακτικής Συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου
Αριθ. Απόφασης 37/2012

ΘΕΜΑ
Καθορισµός εξόδων παράστασης
Αντιπροέδρων Σχολικών Επιτροπών

Προέδρων

και

Σήµερα στις 9 Φεβρουαρίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα
από την υπ’ αριθµ. 5426/03-02-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε
όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την 03-02-2012
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ,
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ,
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ∆.Σ., ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
∆.Σ., ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ∆.Σ., ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ∆.Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆.Σ.
Ο ∆.Σ. κος Βερναδάκης Γεώργιος απεχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.

*******************
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο
ο
για συζήτηση το 4 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά τον καθορισµό εξόδων παράστασης
Προέδρων και Αντιπροέδρων Σχολικών Επιτροπών.
Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 5407/03-02-2012 έγγραφο της
Οικονοµικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Εχοντας υπόψη:
• Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων του δηµοτικού συµβουλίου
• Την παρ. 2 του άρθρου 230 και 1 του άρθρου 242 του N.3463/2006 περί καθορισµού των
εξόδων παράστασης προέδρων και αντιπροέδρων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
• Την συγχώνευση των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
του ∆ήµου Ιλίου σε δύο νοµικά πρόσωπα µε την επωνυµία «σχολική επιτροπή
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Ιλίου» και «σχολική επιτροπή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ∆ήµου Ιλίου» αντίστοιχα (ΦΕΚ 1468-17/06/2011)
• Την αριθµ. 20585/07( ΦΕΚ171/07) ΚΥΑ των υφυπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την οποία καθορίζονται
τα έξοδα παράστασης των προέδρων διοικητικών συµβουλίων δηµοτικών και κοινοτικών
ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ως εξής:
Συνολικά έσοδα
ιδρύµατος/νπδδ, βάσει
οικονοµικού απολογισµού
προηγούµενου έτους
(ευρώ)

Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και
αντιπροέδρου διοικητικού συµβουλίου
ιδρύµατος/νπδδ
(ευρώ)

από

έως

προέδρου

αντιπροέδρου

300.001

1.000.000

από 600 έως 1.000

από 240 έως 400

1.000.001

3.000.000

από 800 έως 1.200

από 320 έως 480

3.000.001

5.000.000

από 1.000 έως 1.400

από 400 έως 560

5.000.001

και άνω

από 1.600 έως 2.400

από 640 έως 960

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων η οποία για το
έτος 2011 κατανεµήθηκε από την ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας ∆ήµου Ιλίου ως εξής :
385.610,42 € για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και
358.658,44 €& για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
• Το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος λαµβάνει ποσοστό µέχρι 40% των εξόδων παράστασης του
προέδρου του οικείου διοικητικού συµβουλίου
• Την παρ.7 του άρθρου 136 του Ν.3463/2006 περί επιλογής είσπραξης των εξόδων
παράστασης από ένα αξίωµα
Παρακαλούµε να καθορίσετε την αµοιβή των Προέδρων και Αντιπροέδρων των δύο
Νοµικών προσώπων των σχολικών επιτροπών του ∆ήµου Ιλίου.
•
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Επί της αµοιβής που θα καθορίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα εφαρµοστούν οι διατάξεις
των Ν.3833/2010 (άρθρο 1 παρ.5 περί µειώσεων αποδοχών) & Ν.3845/2010 (άρθρο 3 παρ.4 & 5)
περί µέτρων για την µείωση των δηµοσίων δαπανών.
Από την παραπάνω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισµού του
∆ήµου.»
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την αµοιβή των Προέδρων και Αντιπροέδρων των Σχολικών Επιτροπών των του
∆ήµου Ιλίου ως κάτωθι :
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΕΞΟ∆Α
ΕΞΟ∆Α
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
800,00 €
320,00 €

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Ιλίου
Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Ιλίου

800,00 €

320,00 €

Οι ∆.Σ. κ.κ. Σταµατόπουλος Γ., Τριανταφύλλου Ν., Παπαδογιαννάκη Α., Βλάχου Β., Κουτσιανάς
Π., Αϊβαλιώτης Ν. & Χρόνης Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο.
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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