ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 24ης/30-11-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 111/2020
ΘΕΜΑ:

Καθορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 20:00, τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και δια
περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-032020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία
των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης
της πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3619/23-11-2020 πρόσκληση της
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τράντα Ιωάννα
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Αχίλλας Γεώργιος
9 Ζορζοβίλης Ζήνων
10 Κουκόλη Σοφία
11 Τσιτσιόκας Νικόλαος
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Παπαδημητρίου Ζήνων
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Μανώλας Αριστείδης
17 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
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Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μυλωνά Κατίνα
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
6 Παπανδρίτσα Μαρία
7 Μύρος Δημήτριος
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
3 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Η εισήγηση για το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η οποία είχε αποσταλεί
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη, ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017, 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.
Ως δικαιούχος αποζημίωσης μιας συνεδρίασης είναι και ο σύμβουλος που
αποχώρησε προ της ολοκλήρωσης αυτής (παρ.2 άρθρο 2 ΚΥΑ 11836/17.04.2018 ΦΕΚ
1417/24.4.2018). Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί αμοιβή αλλά καταβάλλεται με
σκοπό την κάλυψη βασικών δαπανών σχετικών με τη συμμετοχή των συμβούλων στα
δημοτικά συμβούλια (Αιτιολογική έκθεση του Ν. 4483/2017).
Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται στους δημοτικούς συμβούλους
εφόσον η κατοικία τους απέχει λιγότερο από 10χλμ. από τη δημοτική ή τοπική
κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου.
Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, για κάθε συνεδρίαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων (δηλ.42,75€)και
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 11836/ 17.4.2018 (ΦΕΚ 1417/25.04.2018 τεύχος
Β΄):
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 τη 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.
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3. Με την απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου το δημοτικό συμβούλιο
προσδιορίζει το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και έως
τέσσερις (4) 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 προηγούμενου 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.
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 2 της παραπάνω ΚΥΑ η καταβολή της
αποζημίωσης γίνεται ανά διαστήματα όπως ορίζονται με την απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου της παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ και από το ποσό που καταβάλλεται σε
κάθε δικαιούχο, αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις.
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
αναγράφονται οι αποστάσεις του οικισμού στον οποίο βρίσκεται η κατοικία τους από
την έδρα του Δήμου, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας που προσκόμισαν,
ενώπιον του Δ.Σ.
Α/
Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩ
ΣΗΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Μαλλού Βάγια
Ζορζοβίλης Ζήνων
Αχίλλας Γεώργιος
Τσέγγος Νικόλαος
Κουρτέλης Κων/νος
Αγγέλης Δημήτριος
Τσιτσιόκας Νικόλαος
Γκίκας Ιωάννης
Εμμανουήλ Δημήτριος

Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος
Δημ. Σύμβουλος
Δημ. Σύμβουλος
Δημ. Σύμβουλος
Δημ. Σύμβουλος
Δημ. Σύμβουλος

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

10
11
12
13
14

Τράντα Ιωάννα
Καμκούτης Θωμάς
Κουκόλη Σοφία
Τέτος Νικόλαος
Παπαδημητρίου
Ζήνων
Θεοχαροπούλου
Ελευθερία
Μανώλας Αριστείδης
Γκαμπράνη Ειρήνη

Δημ.
Δημ.
Δημ.
Δημ.
Δημ.

Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος
Σύμβουλος

ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

Δημ. Σύμβουλος

ΝΑΙ

Δημ. Σύμβουλος
Δημ. Σύμβουλος

ΟΧΙ
ΟΧΙ

15
16
17

ΤΟΠΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Βελβεντό
Βελβεντό
Βελβεντό
Βελβεντό
Βελβεντό
Βελβεντό
Βελβεντό
Βελβεντό
Γ. Μπουζιάνη
8Α, Κοζάνη
Βελβεντό
Βελβεντό
Βελβεντό
Βελβεντό
Βελβεντό
Τανάγρας 3,
Κοζάνη
Βελβεντό
Βελβεντό

ΑΡ.
ΒΕΒΑΙΩΣ
ΗΣ
ΜΟΝΙΜΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Σ

ΧΛΜ.
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΔΡΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

33 χλμ.

33 χλμ.

Το ύψος της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων ανέρχεται σήμερα στο ποσό
των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε (4.275,00) ευρώ.
Εντός των πρώτων επτά (7) ημερών κάθε μήνα, ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος
Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβιβάζει στην Οικονομική Υπηρεσία του δήμου
κατάσταση των δικαιούχων αποζημίωσης με τις ημέρες συμμετοχής του καθενός στις
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τον προηγούμενο μήνα.
Το προϋπολογιζόμενο συνολικό (ακαθάριστο) ποσό των ανωτέρω αποζημιώσεων
έχει εγγραφεί στον ΚΑ 006122.01 του ετησίου προϋπολογισμού του Δήμου με τίτλο
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«Έξοδα παράστασης μελών Δημοτικού Συμβουλίου» και θα διατεθεί με απόφαση
Δημάρχου (περιπτ. ε΄ παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018).
Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ως προς την αποζημίωση τους ανά
συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.10 του Ν.3852/2010 έτσι όπως προστέθηκε
με το άρθρο 33 παρ.3 του Ν.4483/2017 έχουν την δυνατότητα άρνησης λήψης αυτής ή
παραχώρησης αυτής προς οποιονδήποτε κοινωνικό σκοπό.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
1) να ορίσει τους δικαιούχους καταβολής αποζημίωσης,
2) να καθορίσει το ύψος αυτής ανά συνεδρίαση και
3) να καθορίσει τα διαστήματα, στα οποία θα γίνεται η καταβολή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφού
έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, μέσω της αποστολής
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει ως δικαιούχους καταβολής αποζημίωσης 1. τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.
Εμμανουήλ Δημήτριο και 2. την Δημοτική Σύμβουλο κα Θεοχαροπούλου Ελευθερία
Β. Καθορίζει το ύψος της καταβολής αποζημίωσης στα 42,75 € ανά Συνεδρίαση
Γ. Καθορίζει ότι τα ποσά της αποζημίωσης θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο
Δ. Το προϋπολογιζόμενο συνολικό (ακαθάριστο) ποσό των ανωτέρω αποζημιώσεων έχει
εγγραφεί στον ΚΑ 006122.01 κωδικό του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου και θα
διατεθεί με απόφαση του Δημάρχου.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 111/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 1 Δεκεμβρίου 2020

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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