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Από το με αριθμό 7/06 Ιουνίου 2018
Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Περίληψη Θέματος
Αριθ. Απόφασης 139/2018
Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου για την
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή
Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 06ην του μηνός Ιουνίου
του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 21.00 συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης,
μετά από την υπ’ αριθ. 3761/285/01-06-2018 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό
Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ.
Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους
Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας,
όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010.
Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και
Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν
στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
3443/2006.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο
«27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «24»
μέλη, ήτοι:
Παρόντες
Απόντες
1. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Πρόεδρος Δ.Σ)
1. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
2. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ( Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
2. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
3. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
(Γραμματέας Δ.Σ)
4. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
5. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Αντιδήμαρχος)
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
6. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
και κλήθηκαν νόμιμα
7. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αντιδήμαρχος)
8. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
12. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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13. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
14. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
20. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
21. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
22. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
24. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών,
σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα(Ν.3463/2006).
Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός
Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο
σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Τοπικών Κοινοτήτων: Αβγού (Πετράκης Αντώνιος), Αγίας Αναστασίας
(Γκόλας Θεόφιλος), Αγίας Τριάδας (Ζώης Φώτιος), Αγίου Ανδρέα (Νούση
Μαριάννα), Ανθοχωρίου (Κύρκος Μιχαήλ), Άρδοσης (Λιόντος Χαρίλαος),
Αχλαδέας (Σκουλίκας Κωνσταντίνος), Βαργιάδων (Μπούτζιας Χρήστος),
Βουλιάστης (Γαλανός Δημήτριος), Γεωργάνων (Νίκας Οδυσσεύς),
Δραμεσιών (Σουμάλας Χριστόφορος), Δωδώνης (Μήτσης Χριστόδουλος) ,
Επισκοπικού (Τασιούλας Θωμάς), Θεριακησίου (Λώλος Νικόλαος),
Κουκλεσίου (Κίτσος Γεώργιος), Κουμαριάς
( Κύρκος Ιωάννης),
Κωστάνιανης (Κανδρέλης Δημήτριος), Λίππας (Μπέτσης Δημήτριος),
Μαντείου (Ντάρας Θεόδωρος), Μελιάς (Χορέβας Παναγιώτης), Μελιγγών
(Κωστούλας Σταύρος) , Μουσιωτίτσας (Νικόπουλος Νικόλαος), Μπαουσιών
(Φαρμάκης Πέτρος), Μυροδάφνης (Δερβέντζας Θεμιστοκλής), Πέρδικας
(Ζώης Φίλιππος), Ραβενίων ( Δήμος Ηλίας), Σμυρτιάς (Παπαϊωάννου
Χριστόφορος), Τερόβου (Αυγέρης Ηλίας),
ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:
Αγίου Νικολαου (Τζαλαβρά Mαρίνα), Αλεποχωρίου – Μπότσαρη
(Παργανάς
Ευάγγελος),
Αρτοπούλας
(Παπαδοπούλου
Αρετή),
Ασπροχωρίου (Κάλλος Κωνσταντίνος), Βαλανιδιάς (Χαρίτος Ανδρέας),
Βαρλαάμ (Ρίζος Βασίλειος), Δερβιζάνων (Λαμπράκης Αθανάσιος),
Δραγοψάς (Βαγενάς Αριστείδης), Ελάφου ( Δημάκης Δημήτριος), Ζωτικού
(Πάκος Νικόλαος), Καταμάχης (Δούλης Στέφανος), Κερασέας (Γκότοβος
Γεώργιος), Κοπάνης (Δρόσος Ιωάννης), Κρυφοβού (Σκλιβανίτης Γεώργιος),
Μπεστιάς (Κολιάκης Χαράλαμπος),
Παλαιοχωρίου – Μποτσαρη
(Μπότσαρης
Ανδρέας),
Παρδαλίτσας(Πανταζής
Κωνσταντίνος),
Πεντολάκκου
(Τόλης
Χρήστος),
Πεστών (Τασιούλας Αριστείδης),
Πλατανίων (Παππάς Κωνσταντίνος), Πολυγύρου ( Ράιδος Ιωάννης),
Ρωμανού
(Αρζαμάνογλου Νικόλαος), Σενίκου ( Βασιλείου Νικόλαος),
Σερβιανών (Κωστής Λάμπρος),
Σεριζιανών (Σακκάς Νικόλαος),
Σιστρουνίου (Αποστολάκης Ευστράτιος (Στρατής), Σκλίβανης (Χρήστου
Θωμάς), Ψήνας ( Γιώτης Βασίλειος).
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Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί
νόμιμα.
Το τριακοστό δεύτερο θέμα (32ο ) της ημερήσιας διάταξης μετά από σχετικό
αίτημα που υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο ενδιαφερόμενος λόγω
ανειλημμένων υποχρεώσεών του, και σχετική συζήτηση και ψηφοφορία (κατά
πλειοψηφία) που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο προτάθηκε για συζήτηση και
συζητήθηκε αμέσως μετά τα
θέματα που προτάθηκαν και τα οποία
συζητήθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης και τα πρώτα δέκα θέματα της
ημερήσιας διάταξης που αφορούσαν τεχνικά θέματα, δηλαδή συζητήθηκε ως
ενδέκατο θέμα στην σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΒΑΡΛΑΑΜ κ. ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
προσήλθε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συζήτηση
του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο
συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως αναλυτικά αναφέρετε παραπάνω.
Ο Δήμαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ αποχώρησε από την συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συζήτηση του τριακοστού δεύτερου
θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο συζητήθηκε όπως αναλυτικά
αναφέρεται παραπάνω, για τους λόγους που ανέφερε στο Δημοτικό
Συμβούλιο
και
οι
οποίοι
έχουν
αναλυτικά
καταγραφεί
στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, και επανήλθε στην
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συζήτηση του δέκατου
όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Κατά την διάρκεια της απουσίας του
τον αναπλήρωσε νόμιμα ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γεώργιος(άρθρο 67
παρ. 6 του Ν. 3852/2010)
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΒΛΑΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ αποχώρησαν από
την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σταδιακά κατά την διάρκεια της
συζήτησης του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης αφού
πρώτα ενημέρωσαν το Προεδρείο.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ αποχώρησαν από την συνεδρίαση
μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του τριακοστού δεύτερου θέματος της
ημερήσιας διάταξης κατά την διακοπή της συνεδρίασης που ακολούθησε
αφού πρώτα ενημέρωσαν το Προεδρείο.
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ επανήλθε στην συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου με την επανέναρξη της διακοπείσας αμέσως μετά την
ολοκλήρωση του τριακοστού δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, επί
δεκάλεπτο, συνεδρίασης.
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έδωσε το λόγο στoν Αντιδήμαρχο κ. Θεοχάρη Γεώργιο να εισηγηθεί το εν
λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής:
«Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 92 του Ν.3852/10 , όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4483/17:
“Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία,
δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του
δημοτικού συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Η
ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται στους δημοτικούς συμβούλους που
εκλέγονται: α) στους Δήμους των εκλογικών περιφερειών Α' και Β' Αθηνών, Α'
και Β' Πειραιά και Α' Θεσσαλονίκης, β) στους λοιπούς Δήμους, εφόσον η
κατοικία τους απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη δημοτική ή τοπική κοινότητα
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που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου. Η εξαίρεση της περίπτωσης α' δεν ισχύει
για τους νησιωτικούς δήμους που υπάγονται διοικητικά στις περιφέρειες αυτές,
στους οποίους εφαρμόζεται η ειδική εξαίρεση της περίπτωσης β' .
Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, για κάθε συνεδρίαση, δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της αντιμισθίας του Δημάρχου
Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.. Κάθε
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.”
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ
11836/17.04.2018 (ΦΕΚ 1417/25.04.2018 τεύχος Β’), η οποία έχει έναρξη
ισχύος από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
του ν. 4483/2017, δηλ. από 31.07.2017 και ορίζει τα κάτωθι :
Άρθρο 1
Ορισμός δικαιούχων-Προσδιορισμός αποζημίωσης
1. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τους δικαιούχους αποζημίωσης για την
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, βάσει των βεβαιώσεων μόνιμης
κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006 που προσκομίζονται και της
απόστασης του οικισμού, στον οποίο βρίσκεται η κατοικία, από την δημοτική
ή τοπική κοινότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα του δήμου και το
προβλεπόμενο ποσό της αποζημίωσης εγγράφεται στον προϋπολογισμό του
δήμου. Οποιαδήποτε μεταβολή στη μόνιμη κατοικία των δημοτικών
συμβούλων γνωστοποιείται στο δημοτικό συμβούλιο, για να ληφθεί η σχετική
απόφαση και να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη τροποποίηση.
2. Εάν η έδρα του δήμου βρίσκεται σε οικισμό ή τοποθεσία εκτός του οικισμού
που αποτελεί έδρα της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, τότε η χιλιομετρική
απόσταση υπολογίζεται βάσει του οικισμού ή της θέσης της έδρας του δήμου.
3. Με την απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου το δημοτικό συμβούλιο
προσδιορίζει το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και
έως τέσσερις μηνιαίως, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το 1% της
μηνιαίας αντιμισθίας του δημάρχου Αθηναίων. Κάθε τροποποίηση του ύψους
της αποζημίωσης γίνεται με νέα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και σε
καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το όριο του προηγουμένου εδαφίου.
4. Ως μηνιαία αντιμισθία του δημάρχου Αθηναίων λογίζονται οι ισχύουσες
ακαθάριστες βασικές αποδοχές, χωρίς τυχόν επιδόματα και λοιπές
προσαυξήσεις.
5. Το προϋπολογιζόμενο συνολικό (ακαθάριστο) ποσό εγγράφεται στους
αντίστοιχους κωδικούς του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου.
Άρθρο 2
Καταβολή αποζημίωσης
1. Εντός των πρώτων επτά (7) ημερών κάθε μηνός, ο δήμαρχος ή ο
αρμόδιος αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου διαβιβάζει
στην οικονομική υπηρεσία του δήμου κατάσταση των δικαιούχων
αποζημίωσης με τις ημέρες συμμετοχής εκάστου στις συνεδριάσεις του
δημοτικού
συμβουλίου
κατά
τον
προηγούμενο
μήνα.
2. Ως δικαιούχος αποζημίωσης μίας συνεδρίασης είναι και ο σύμβουλος που
αποχώρησε προ της ολοκλήρωσης αυτής.
3. Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται ανά διαστήματα όπως ορίζονται με
την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 1 της
παρούσας.
4. Από το ποσόν που καταβάλλεται σε έκαστο δικαιούχο, αφαιρούνται οι
νόμιμες κρατήσεις.
Επίσης στο άρθρο 279 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής:
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας:
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Η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από τον
Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται
εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο Δήμο ή στην Κοινότητα,
που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης
λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας
Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν, αιτιολογημένα, η ιδιότητα του μόνιμου
κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό
μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση ο
Δήμαρχος δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση
ειδικής αιτιολογίας.
Βάσει των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να καλέσει διά του Προέδρου, τους δημοτικούς συμβούλους να
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δήμο για την έκδοση
της απαραίτητης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας του άρθρου 279 του ν
3463/06 δηλαδή απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή αντίγραφο
εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)
Εάν, αιτιολογημένα, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να
αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται από τον
ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο
2. Να προσδιορίσει το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά
συνεδρίαση και έως τέσσερις μηνιαίως, το οποίο δεν δύναται να
υπερβαίνει το 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του δημάρχου Αθηναίων( το
ύψος της οποίας ανέρχεται στα 4.275,00 € σύμφωνα με την
2/1015/ΔΕΠ του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα : παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή του κεφαλαίου Β’ του Ν. 4354/2015 …….) δηλαδή τα
42,75 € ανά συνεδρίαση.
Προτείνω να προσδιοριστεί το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης σε
ποσοστό 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων, ανά
συνεδρίαση.
3. Να διαβιβάσει διά του Προέδρου στην οικονομική υπηρεσία του δήμου
κατάσταση των δικαιούχων αποζημίωσης με τις ημέρες συμμετοχής
εκάστου στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου από 31/7/2017
έως και την 31/5/2018.
4. Να καθορίσει ανά ποία διαστήματα θα γίνεται η καταβολή της
αποζημίωσης.
Προτείνω να καταβάλλεται ανά εξάμηνο.
5. Διευκρινίζεται ότι εντός των πρώτων επτά (7) ημερών κάθε μηνός, ο
δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου διαβιβάζει στην οικονομική υπηρεσία του
δήμου κατάσταση των δικαιούχων αποζημίωσης με τις ημέρες
συμμετοχής εκάστου στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου
κατά τον προηγούμενο μήνα.
Για την ανάγκη πληρωμής της παραπάνω δαπάνης έχει προϋπολογιστεί
ποσό
€ στον κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου 006122.001 Αποζημίωση συνεδριάσεων Δημοτικού συμβουλίου ενώ για την
μέχρι σήμερα δαπάνη έχει ήδη δεσμευτεί και εγκριθεί ποσό
με την
απόφαση οικονομικής επιτροπής
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Στην συνέχεια ο εισηγητής ανέφερε ότι το ποσό που έχει προϋπολογιστεί για
το οικον. έτος 2018 και δεσμευτεί ανέρχεται στο ποσό των 12.000 €.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων,
όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 7 της
συνεδρίασης της 06-06-2018, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες
διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών
Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και
τις παρατηρήσεις τους, και κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη
όσα ανέφερε στην εισήγησή του, ο Αντιδήμαρχος κ. Θεοχάρης Γεώργιος
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010, όπως επίσης
και τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικον. έτους 2018, όπως και την
παρ. 9 του άρθρου 92 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3
του άρθρου 33 του Ν. 4483/17 και την ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (ΦΕΚ
1417/25.04.2018 τεύχος Β’).

Αποφασίζει Ομόφωνα
1.Προσδιορίζει το ύψος της καταβαλλόμενης στα μέλη του δημοτικού
συμβουλίου, ανά συνεδρίαση και έως τέσσερις(4) μηνιαίως, αποζημίωσης για
τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, σε ποσοστό
1,00% της μηνιαίας αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων( το ύψος της οποίας
ανέρχεται στα 4.275,00 € σύμφωνα με την 2/1015/ΔΕΠ του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα : παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του κεφαλαίου Β’
του Ν. 4354/2015 …….) δηλαδή τα 42,75 € ανά συνεδρίαση.
Η ανωτέρω αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 92 του Ν.
3852/10, όπως προστέθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4483/17,
δεν θα καταβάλλεται στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνουν
αντιμισθία, και στους δημοτικούς συμβούλους που η κατοικία τους απέχει
λιγότερο από 10 χλμ. από τη δημοτική ή τοπική κοινότητα ή οικισμού που
φιλοξενεί την έδρα του Δήμου.
2. Καθορίζει ότι, η καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης να γίνεται ανά
εξάμηνο, ήτοι στο τέλος του Ιουνίου και Δεκεμβρίου, κάθε ημερολογιακού
έτους.
3.Να διαβιβάσει διά του Προέδρου του στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου
Δωδώνης, κατάσταση των δικαιούχων αποζημίωσης με τις ημέρες
συμμετοχής εκάστου στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου από
31/7/2017 έως και την 31/5/2018.
Διευκρινίζεται ότι στην συνέχεια, εντός των πρώτων επτά (7) ημερών κάθε
μηνός, ο δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου θα διαβιβάζει στην οικονομική υπηρεσία του δήμου
κατάσταση των δικαιούχων αποζημίωσης με τις ημέρες συμμετοχής εκάστου
στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου κατά τον προηγούμενο μήνα.
4.Να καλέσει διά του Προέδρου, τους δημοτικούς συμβούλους να
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δήμο για την έκδοση της
απαραίτητης βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/06
δηλαδή απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. ή αντίγραφο εκκαθαριστικού της
οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Εάν, αιτιολογημένα, η
ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο
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πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.
5. Για την ανάγκη πληρωμής της παραπάνω δαπάνης έχει προϋπολογιστεί
ποσό 12.000 € στον κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου 006122.001 - Αποζημίωση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και έχει
ψηφιστεί με σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
Η Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό
139/2018
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού
αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Τα Μέλη
(Τ.Σ.Υ)
(Τ.Υ)
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
Ακολουθούν Υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
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