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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΚΑΙ
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ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Αριθμός Απόφασης: 2/2022

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Αναρτητέα στο Διαύγεια

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1η Συνεδρίαση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ
24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (δια περιφοράς)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ συνήλθε σήμερα στις 24 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 15:00 με 16:00 σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση κατ. εφαρμογή 1) των διατάξεων α) του άρθρου
67του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει β) του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 και 2) της αρ.
643/21 (αρ. πρωτ. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του ΥΠ.Ε.Σ., ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ:
59/18.01.2022 πρόσκληση της Προέδρου κας Ράλλη – Πιτσάκη Μαρίας, η οποία επιδόθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου δεκαπέντε (15) μελών, βρέθηκαν παρόντες δεκατέσσερις (14).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος:

Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία - Δημοτική Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος

Χατζόπουλος Γεώργιος - Δημότης

Μέλη:

Ψαρολόγου Μαρία - Δημότισσα
Δημούλης Κωνσταντίνος – Δημότης
Πανοβράκου Ελένη – Δημότισσα
Κορίλη Δήμητρα- Δημότισσα
Περράκης Εμμανουήλ – Δημότης
Βαμβακά – Τζαβάρα Παρασκευή – Δημότισσα
Καρέλης Χρήστος- Δημοτικός Σύμβουλος
Μάρα Αικατερίνη- Δημότισσα
Γκόνης Κωνσταντίνος-Δημοτικός Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας
Χελιώτης Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος
Χατζηνικολάου Μαριλένα – Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Καζάς Ιωάννης – Δημότης

ΑΠΟΝΤΕΣ:
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Αναγνωσταράς Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η Προϊσταμένη Δ/νσης Ανδρεάδου Πολυξένη για την τήρηση των πρακτικών
και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών & Γραμματειακής
Υποστήριξης κα Σταμάτη Μαρία.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισήγαγε τα
θέματα της ημερήσιας διατάξεως.

Θέμα 2ο: Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα έξοδα παράστασης Προέδρου και
Αντιπροέδρου, καθώς και τις αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τα απολογιστικά οικονομικά
στοιχεία του ΔΟΠΠΑΤ έτους 2021.
Η Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία εισηγούμενη το 2Ο Θέμα της ημερησίας διατάξεως
ανέφερε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 65/20-1-2022 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Ν.Π τα
εξής:
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 42188/2018 ΦΕΚ 470/20.8.2018 ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με οικονομικό απολογισμό εσόδων άνω των 300.000
ευρώ, λαμβάνουν μηνιαίως έξοδα παράστασης, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού
συμβουλίου και σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Συνολικά έσοδα ΝΠΔΔ
βάσει οικονομικού
Μηνιαία έξοδα παράστασης
απολογισμού
προέδρου και αντιπροέδρου Δ.Σ.
προηγούμενου έτους
Από
Έως
Προέδρου
Αντιπροέδρου
300.001,00 1.000.000,00 από 300 έως 500 από 120 έως 200
1.000.001,00 3.000.000,00 από 400 έως 600 από 160 έως 240
3.000.001,00 5.000.000,00 από 500 έως 700 από 200 έως 280
5.000.001,00 και άνω από 800 έως 1.200 από 320 έως 480

Ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. για το έτος 2021 εισέπραξε 1.057.211,43 ευρώ, συνεπώς ανήκει στην δεύτερη κατηγορία
με τα έξοδα παράστασης να κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ για τον πρόεδρο και από 160 έως 240
ευρώ για τον αντιπρόεδρο.
Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ στα μέλη του Δ.Σ. του νομικού προσώπου επιτρέπεται να καταβάλλεται
αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και έως τρεις συνεδριάσεις τον μήνα, που ανέρχεται στο 1% των
μηνιαίων αποδοχών του δημάρχου. Η αμοιβή του δημάρχου Ναυπλιέων σύμφωνα με την ΚΥΑ 72865 ΦΕΚ
5726/19.12.2018 ανέρχεται στις 3.420,00 ευρώ, άρα το ποσό που αναλογεί σε κάθε συνεδρίαση είναι 34,20
ευρώ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. είναι να λαμβάνει ο πρόεδρος και
ο αντιπρόεδρος για το έτος 2022 το ανώτατο ποσό που δικαιούται βάσει του απολογισμού εσόδων του
έτους 2021 και τα μέλη του Δ.Σ. την αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση.
Ακολούθως η Πρόεδρος εισηγείται την αμοιβή των εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου με το
ανώτατο ποσό που δικαιούται βάσει του απολογισμού εσόδων του έτους 2021 καθώς και τις αποζημιώσεις
των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π. ,για το έτος 2022 και δηλώνει ότι η παρούσα απόφαση παραπέμπεται στο
Δ.Σ. του Δήμου Ναυπλιέων ως αρμόδιου.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2
Εις εκ των μελών ο κ. Γκόνης Κωνσταντίνος- Δημοτικός Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας ψήφισε κατά,
παραθέτοντας την διαφωνία του συνολικά με τον τρόπο διαχείρισης του προϋπολογισμού σε σχέση με το
περιεχόμενο και το αποτέλεσμα της δράσης του Οργανισμού.
Α) Κάνει αποδεκτή την εισήγηση της Προέδρου.
Β) Εγκρίνει: α) Την αμοιβή των εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου με το ανώτατο ποσό που
δικαιούται βάσει του απολογισμού εσόδων του έτους 2021 έτους καθώς και τις αποζημιώσεις των μελών
του Δ.Σ. του Ν.Π., για το έτος 2022.
β) Την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δ.Σ. του Δήμου Ναυπλιέων ως αρμόδιου.
Γ) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας
απόφασης.
ΝΑΥΠΛΙΟ 24-01-2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο των πρακτικών
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Ανδρεάδου Πολυξένη

ΤΑ ΜΕΛΗ

