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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ  

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α   Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  

 

 
Ρεο απφ  26/02/2021  Ραθηηθήο  Ππλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ 

 
Αξηζ. Ξξαθηηθνχ: 8/26-02-2021    Αξηζ. Απφθαζεο: 47/2021 

 
Πηε Οφδν ζήκεξα ηελ 26ε Φεβξνπαξίνπ  ηνπ  2021  εκέξα  Ξαξαζθεπή  θαη 

ψξα 17.30 ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ζπλήιζε κε ηειεδηάζθεςε ζε Ραθηηθή 
Ππλεδξίαζε  ζηελ Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 
Γεκαξρείνπ Οφδνπ, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ Δγθχθιην 

163/33282/29.05.2020 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηηο εθδνζείζεο 
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο 

Απφθαζεο αξ.Γ1α/ΓΞ νηθ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) θαη ηελ παξ.3 ηνπ 
άξζξνπ 14 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο νηθ.Γ1α/Γ.Ξ. 
νηθ.32009/23.05.2020 (Β 1988),θαζψο θαη ηελ ΘΑ 429/12.3.2020 (ΦΔΘ 850 Β) 

θαη ην άξζξν 1 απηήο πνπ νξίδεη φηη «Με ηην ηηλεδιάζκευη δίνεηαι η δσναηόηηηα 
ζε ένα ή περιζζόηερα ή ζε όλα ηα μέλη ενός ζσλλογικού οργάνοσ, αλλά και ζε 

πρόζφπα ποσ ζσμμεηέτοσν ή καλούνηαι από ζσλλογικά όργανα, να λαμβάνοσν 
μέρος ζε μία διάζκευη τφρίς να είναι απαραίηηηη η θσζική ηοσς παροσζία ζηο 
τώρο ζσνεδρίαζης ηφν σπόλοιπφν μελών ηοσ ζσλλογικού οργάνοσ» θαη ηελ 

εγθχθιην 426/2020 κε αξ. πξση. 77233/13-11-2020 ηνπ ΞΔΠ, παξνπζία ηνπ 
Γεκάξρνπ Οόδνπ θ. Αληώλε Β. Θακπνπξάθε. 

 
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλεθιήζε κε ηελ αξ.πξση. 2/8788/22.02.2021  
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Κηραήι Πνθνξέινπ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε 

θαη θνηλνπνηήζεθε λνκφηππα ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/2010), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) 
θαη 95 ηνπ Λ.3463/2006. 
 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ 

1. ΘΑΟΗΘΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ -

Αληηδήκαξρνο 

 

29.ΣΑΡΕΖΓΗΑΘΝΠ ΦΥΡΗΝΠ- 

Δπηθεθαιήο παξάηαμεο «ΟΝΓΝΠ 

ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ» 

2.ΒΟΗΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ- 

Αληηδήκαξρνο   

30.ΑΦΔΛΡΝΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

3. ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ - 

Αληηδήκαξρνο 

31.ΓΗΑΛΛΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

4. ΗΑΡΟΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 32.ΓΗΑΘΝΠΡΑΚΑΡΗΝ ΠΑΒΒΑΠ-

Αληηπξόεδξνο Γ.Π.  

5. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ - 

Αληηδήκαξρνο 

33.ΕΑΛΔΡΡΝΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

6. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ - 

Αληηδήκαξρνο 

34.ΘΑΕΝΙΙΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 

7.ΘΑΟΑΚΑΟΗΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ - 

Αληηδήκαξρνο 

35.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ 

8. ΘΑΟΑΡΑΞΑΛΖΠ ΠΑΒΒΑΠ 36.ΘΑΟΑΡΕΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 
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9. ΘΑΟΗΘΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

10.ΘΗΑΣΑΓΗΑ-ΚΑΓΗΝΓΙΝ 

ΡΠΑΚΞΗΘΑ -Αληηδήκαξρνο 

37.ΘΝΟΥΛΑΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

11.ΘΝΙΗΑΓΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ - 

Αληηδήκαξρνο 
38.ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΗΣΑΖΙ 

12.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΑΘΖΛΝΓΥΟΝΠ- 

Αληηδήκαξρνο    

39.ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ 

13.ΚΑΛΔΡΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 40.ΞΝΘΘΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

14.ΞΑΞΑΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ  41.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

15.ΞΑΡΠΑΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ - 

Αληηδήκαξρνο 

 

16.ΞΑΡΡΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΗΓΖ ΔΓΝΘΗΑ 42.ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ- 

Δπηθεθαιήο παξάηαμεο «ΟΝΓΝΠ 

ΑΜΗΩΛ» 

 

17.ΞΔΡΟΗΓΖΠ ΖΙΗΑΠ 43. ΗΥΠΖΦ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ-Γξακκαηέαο 

Γ.Π 

18.ΠΔΦΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ  44.ΞΟΝΠΑΙΝΓΙΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠ- 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

19.ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ ΚΗΣΑΖΙ-

Ξξόεδξνο Γ.Π. 

45. ΚΞΗΙΗΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

20.ΠΞΑΛΝΠ– ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Αληηδήκαξρνο  

46.ΞΝΡΠΝΠ  ΘΑΙΔΡΝΠ-Δπηθεθαιήο 

παξάηαμεο  

«ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ΟΝΓΝ 

21.ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ  47.ΡΠΝΟΝΡΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

22.ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ - 

Αληηδήκαξρνο 
 

 23.ΠΡΑΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ - 

Αληηδήκαξρνο    

 

24.ΡΑΟΑΠΙΗΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ - 

Αληηδήκαξρνο 

 

25.ΡΟΗΑΛΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ-ΔΘΚΗΝΠ  

26.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   

27.ΦΙΝΠΘΑΘΖΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ - 

Αληηδήκαξρνο 

 

28.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΠΑΒΒΑΠ   

 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1. ΘΑΦΔΡΕΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 2. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ 

 

Ξαξνχζα ζηε Ππλεδξίαζε είλαη ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γήκνπ Οφδνπ θα Θπξηαθή 

Ληθνιατδνπ, θαη νη Ξξφεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ:  

 Ιίλδνπ θ.Ιάκπεο Σξπζνβαιάληεο 
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 Γελλαδίνπ θ.Αθθνχξεο Πηαχξνο  
 Βαηίνπ θ.Θαιαπνδάθεο Βαζίιεηνο 

 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, θαζφζνλ επί ζαξάληα ελλέα 
(49) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ παξίζηαληαη  νη ζαξάληα επηά (47), ν Ξξφεδξνο ηνπ 

Γ.Π. θ. Κηραήι Β. Πνθνξέινο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο.  
 

Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Γεκήηξεο  Θαξαληδηάο πξνζήιζε  θαη απνρψξεζε 

ακέζσο. 

 
Θ Δ Κ Α 18ν:  Έγθξηζε εμόδσλ παξάζηαζεο Ξξνέδξνπ-Αληηπξνέδξνπ θαη 
κειώλ Γ.Π. ηνπ ΓΝΞΑΟ γηα ην έηνο 2021, αξ. Απόθαζεο Γηνηθεηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ 007/2021. 
 

Ν  Αληηδήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ΓΝΞΑΟ θ. Αιέμαλδξνο 
Θνιηάδεο εηζεγνχκελνο ην ζέκα ζέηεη ππφςε ηνπ Πψκαηνο ηελ ππ’ αξηζ. 
007/2021 Απφθαζε Γ. Π. ΓΝΞΑΟ  γηα ην ζέκα, ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

  Αθνχ δηαπηζηψζεθε βάζεη ηεο αλσηέξσ λνκνζεζίαο φηη ζπκκεηέρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ηνπ Γ.Ν.Ξ.Α.Ο., δεδνκέλνπ φηη επί 
ζπλφινπ δέθα πέληε (15) κειψλ, ζπλαηλνχλ κε ηελ δηα πεξηθνξάο δηαδηθαζία  θαη 

νη δψδεθα (12). 

o Ξξφεδξνο πξνρψξεζε ζηε ιήςε απφθαζεο. 

 
ΘΔΚΑ 6ν <<΄Δγθξηζε εμόδσλ παξάζηαζεο Ξξνέδξνπ-Αληηπξνέδξνπ θαη 

κειώλ Γ.Π. ηνπ ΓΝΞΑΟ γηα ην έηνο 2021 >>  
 

Αθνχ ελεκεξψζεθαλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ειεθηξνληθά –κε 
email γηα ην έθην ζέκα ηεο δηα πεξηθνξάο Ππλεδξίαζεο ,δεηήζεθαλ λα 

ππνβάινπλ ηηο απφςεηο ηνπο: 
To Γ.Π. ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ: 

Α. Tελ κε αξηζκφ πξση.230/21-1-2021 εηζήγεζε ηνπ θ.Ρδφγηα Φηιίππνπ,              

ππαιιήινπ  ηνπ Ρκήκαηνο πεξεζηψλ πνζηήξημεο  ηνπ ΓΝΞΑΟ κε ζέκα                           
< Έγθξηζε εμόδσλ παξάζηαζεο Ξξνέδξνπ-Αληηπξνέδξνπ θαη κειώλ             
Γ.Π. ηνπ ΓΝΞΑΟ γηα ην έηνο 2021 >, ζηελ νπνία αλαθέξεη ηα εμήο                              

< Θα πξέπεη λα γίλεη έγθξηζε απφ ην Γ.Π. εμφδσλ παξάζηαζεο Ξξνέδξνπ – 
Αληηπξνέδξνπ θαη κειψλ Γ.Π. ηνπ ΓΝΞΑΟ γηα ην έηνο 2021 θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ << ΘΑ 42188/8-7-2018 (θεθ 470/20-8-2018 Ρεχρνο ΝΓΓ) Ξεξί 
Θαζνξηζκφ απνδεκηψζεσλ πξνέδξσλ, αληηπξνέδξσλ θαη κειψλ δηνηθεηηθψλ 
ζπκβνπιίσλ>>  ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη << 

 Έρνληαο ππφςε: 
1) Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 «Θαζνξηζκφο απνδνρψλ εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ» ηνπ λ. 4354/2015 (Α' 176) θαη ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 849/1978 (Α' 
232). 
2) Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 230, 248 θαη 255 ηνπ λ. 3463/2006 (Α' 114). 

3) Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4051/ 2012 θαη ηνπ ην άξζξν 
πξψην ππνπαξ. Γ1.3 ηνπ λ. 4093/2012. 

4) Ρν π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Αλαζχζηαζε θαη κεηνλνκαζία ηνπ πνπξγείνπ 
Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, αλαζχζηαζε ηνπ 
πνπξγείνπ Ρνπξηζκνχ, ζχζηαζε πνπξγείνπ Κεηαλαζηεπηηθήο Ξνιηηηθήο θαη 

πνπξγείνπ Τεθηαθήο Ξνιηηηθήο, Ρειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, κεηνλνκαζία 
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πνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Νηθνλνκίαο, 
Αλάπηπμεο θαη Ρνπξηζκνχ θαη πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 
5) Ρν π.δ. 125/2016 (A' 210) «Γηνξηζκφο πνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ πνπξγψλ 

θαη θππνπξγψλ». 
6) Ρελ αξηζκ.  29/8-10-2015 (Β' 2168) απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ 

«Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή πνπξγφ Νηθνλνκηθψλ Γηψξγν 
Σνπιηαξάθε». 
7) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Θψδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη 

ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α' 
98). 

8) Ρν γεγνλφο φηη κε ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, θαζφζνλ νη παξερφκελεο απνδεκηψζεηο βαξχλνπλ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ θάζε ελφο ππφρξενπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

9) Ρελ αξηζκ. ΓΓΝΡΑΑΞ/2018/34 εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Νηθνλνκηθψλ 
Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Αλαπηπμηαθήο Ξνιηηηθήο. 

10) Ρελ αξηζκ. Φ10042/ΝΗΘ/3567/329/8-6-2018 (ΑΓΑ: 7ΑΙ2465Θ1ΥΑ46) 
εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Θνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο, ζα πξέπεη λα θαζνξίζεηαη ηηο απνδεκηψζεηο ησλ πξφεδξσλ, 

αληηπξφεδξσλ θαη κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ θαησηέξσ αλαθεξφκελσλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, σο αθνινχζσο: 

1. α) Ν πξφεδξνο θαη ν αληηπξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθνχ 
ηδξχκαηνο ή λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε νηθνλνκηθφ 

απνινγηζκφ άλσ ησλ 300.000 επξψ, ιακβάλνπλ κεληαίσο έμνδα 
παξάζηαζεο, πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ θαη ζχκθσλα  κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:              

 

Ππλνιηθά έζνδα ηδξχκαηνο/ 

λπδδ , βάζεη νηθνλνκηθνχ 
απνινγηζκνχ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο 

(επξψ) 

Κεληαία έμνδα παξάζηαζεο πξνέδξνπ θαη 
αληηπξνέδξνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
ηδξχκαηνο/ λπδδ (επξψ) 

απφ έσο πξνέδξνπ αληηπξνέδξνπ 

300.001 1.000.000 
απφ 300 έσο 
500 

απφ 120 έσο 200 

1.000.001 3.000.000 
απφ 400 έσο 

600 
απφ 160 έσο 240 

3.000.001 5.000.000 
απφ 500 έσο 

700 
απφ 200 έσο 280 

5.000.001 θαη άλσ 
απφ 800 έσο 
1.200 

απφ 320 έσο 480 

 
 

Ν αληηπξφεδξνο ιακβάλεη, θαηά ηα αλσηέξσ, πνζνζηφ κέρξη 40% ησλ εμφδσλ 
παξάζηαζεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ νηθείνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, φπσο απηά 
θαζνξίδνληαη κε ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Ρα έμνδα παξάζηαζεο πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο δηθαηνχρνπο, 
δπλάκεη ηεο παξνχζαο απφθαζεο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ην 50% ησλ 

απνδνρψλ ηνπ νηθείνπ δεκάξρνπ. 
β) Πηνλ πξφεδξν θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ (εθηφο απφ ηνλ δήκαξρν, ηνλ αληηδήκαξρν, θαη ηνλ πξφεδξν ηνπ 
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δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ), επηηξέπεηαη λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γηα θάζε 
ζπλεδξίαζε, θαη έσο ηξεηο ζπλεδξηάζεηο ην κήλα, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ρν χςνο ηεο απνδεκίσζεο γηα θάζε ζπλεδξίαζε 

αλέξρεηαη ζην 1% ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ δεκάξρνπ. Δάλ ν πξφεδξνο θαη ν 
αληηπξφεδξνο ιακβάλνπλ έμνδα παξάζηαζεο, δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ >> 
Κε βάζε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2020 ηνπ Γ.Ν.Ξ.Α.Ο. φπσο πξνθχπηνπλ απφ                
ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηνπ Νξγαληζκνχ ηα ζπλνιηθά έζνδα αλέξρνληαη ζε 

4.013.249,75  επξψ. Ππλεπψο ηα κεληαία έμνδα παξάζηαζεο Ξξνέδξνπ θαη 
Αληηπξνέδξνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ δεχηεξε θαηεγνξία εζφδσλ απφ               

3.000.001 έσο 5.000.000. 
 Πχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ κεηψζεηο ηα κεληαία έμνδα παξάζηαζεο: 

- Γηα ηνλ Ξξφεδξν ζα αλέξρνληαη απφ 500,00 επξψ έσο 700,00 επξψ θαη  

- - Γηα ηνλ Αληηπξφεδξν ζα αλέξρνληαη απφ 200,00 επξψ έσο 280,00 επξψ. 

Πηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν.Ξ.Α.Ο. θαηαβάιιεηαη κηθηή 

απνδεκίσζε γηα θάζε ζπλεδξίαζε θαη έσο ηξείο(3)ζπλεδξηάζεηο ην κήλα πνπ 
αλέξρεηαη ζην έλα ηνηο εθαηφ (1%) ηεο αληηκηζζίαο ηνπ Γεκάξρνπ >> 

Β. ηελ θαηάζηαζε ςεθνθνξίαο κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, ε νπνία ζηάιζεθε ειεθηξνληθά –κε email ζε φια ηα κέιε 

ηνπ Γ.Π. ηνπ Γ.Ν.Ξ.Α.Ο., θαη επηζηξάθεθε ζπκπιεξσκέλε φπνπ γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ςήθηζαλ φινη  «πέξ», 

Γ.Ρν άξζξν 10ηεοΞξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ 

«Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ 

εκθάληζεο Θνξσλατνπ COVID19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο 

δηάδνζεο ηνπ (αξ.θχιινπ 55/11-3-2020), 

Γ. Ρελ κε αξ.18318/13-3-2020 εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ πξνο ηνπο Γήκνπο ηεο Σψξαο. 

Δ.Ρν Λφκν 3463/2006 

 

Απνθαζίδεη νκφθσλα  , 

 

1.Δγθξίλεη ηελ θαηαβνιή ησλ εμφδσλ  παξάζηαζεο ηνπ Ξ ξ ν έ δ ξ ν π  

θ α η  η ν π  Αληηπξνέδξνπ ηνπ  Νξγαληζκνύ καο  έηνπο 2021,  ην χςνο  ησλ 

νπνίσλ ζα  θαζνξίδεηαη ζπκθψλα µε  ηελ  θείµελε λνµνζεζία   ηνπ 

ζπλνιηθνχ κηθηνχ  πνζνχ  ησλ 700,00€ επξψ γηα ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνπ 

ζπλνιηθνχ κηθηνχ πνζνχ  ησλ 280,00 €  επξψ γηα ηνλ Αληηπξφεδξν . 

2 .  Πηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ∆.Ν.Ξ.Α.Ο.  θαηαβάιιεηαη µηθηή 

απνδεκίσζε γηα θάζε ζπλεδξίαζε θαη έσο ηξεηο (3) ζπλεδξηάζεηο             ην µήλα 

πνπ αλέξρεηαη ζην έλα ηνηο εθαηφ (1%) ηεο αληηκηζζίαο ηνπ ∆εµάξρνπ>> 

3.  Ψεθίδεη ηελ  δηάζεζε ηεο  πίζησζεο απφ  ηνλ  Ξξνυπνινγηζκφ          
 
ηνπ  Νξγαληζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ            
 
ηνπο Θσδηθνχο, ΘΑ 00-6121, ΘΑ 00-6123. 
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Πηε ζπλέρεηα ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θ. Κηραήι Πνθνξέινο, θάιεζε ην Πώκα 
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: 
 

 Ρελ ππ’ αξηζ. 007/2021 Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ΓΝΞΑΟ, 
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ην άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη ησλ άξζξσλ 
93 θαη 281 παξ. 3   ηνπ Λ.3463/2006,  

 Κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο, ήηνη επί 

ζαξάληα έμη (46) παξφλησλ κειψλ θαη ελφο (1) απφληνο ηνπ  Γεκνηηθνχ 

Ππκβνχινπ  θ. Γεκεηξίνπ Θαξαληδηά, «ΞΔΟ»  ςήθηζαλ θαη νη ζαξάληα έμη 
(46)   

        

 ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ  ΝΚΝΦΩΛΑ 

 
Δγθξίλεη  ηελ ππ’ αξηζ. 007/2021 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ΓΝΞΑΟ πνπ αθνξά  ζηελ θαηαβνιή ησλ εμφδσλ  παξάζηαζεο ηνπ 

Ξξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ  Νξγαληζκνχ έηνπο 2021,  ην χςνο  

ησλ νπνίσλ  θαζνξίδεηαη ζχκθσλα µε  ηελ  θείµελε λνµνζεζία ,  ηνπ 

ζπλνιηθνχ κηθηνχ  πνζνχ  ησλ 700,00€ επξψ γηα ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνπ 

ζπλνιηθνχ κηθηνχ πνζνχ  ησλ 280,00 €  επξψ γηα ηνλ Αληηπξφεδξν . 

Πηα µέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ ∆.Ν.Ξ.Α.Ο.  θαηαβάιιεηαη µηθηή 

απνδεκίσζε γηα θάζε ζπλεδξίαζε θαη έσο ηξεηο (3) ζπλεδξηάζεηο   ην µήλα πνπ 

αλέξρεηαη ζην έλα ηνηο εθαηφ (1%) ηεο αληηκηζζίαο ηνπ ∆εµάξρνπ.  

Τεθίδεη ηελ  δηάζεζε ηεο  πίζησζεο απφ  ηνλ  Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Νξγαληζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο Θσδηθνχο        

ΘΑ 00-6121, ΘΑ 00-6123.         

 

 

 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

                                                                                                             

Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ                                               Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

 

                                                                                                                                 

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Π. ΗΥΠΖΦ                                ΚΗΣΑΖΙ Β. ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ 
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