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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 9-2-2020.
Πράξη 34η
Ιθάκη, σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο
σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα,
έπειτα από την αρ. 596/5-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ,
που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 14 :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

8.

ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

9.

2.

ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ

3.

ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

10.

3.

ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4.

ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

11.

5.

ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ

12.

6.

ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13.

7.

ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14.

ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ
(αποχώρησε κατά το 6ο
θέμα)
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
(αποχώρησε κατά το 8ο
θέμα)
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ

1.
2.

(αν και νομίμως
προσκληθέντες)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Καθορισμός
αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου) και δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο που θέτει υπόψη
του Συμβουλίου την κατωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας :
«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.
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
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') «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33, του ν. 4483/2017 Λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.»
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (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 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
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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.
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρο 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.
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται 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

ΚΑΤΑΒ
ΟΛΗ
ΑΝΤΙΜΙ
ΣΘΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΡΙΘ.
ΒΕΒΑΙΩΣ
ΗΣ ΜΟΝ.
ΚΑΤΟΙΚΙ
ΑΣ

1

ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΝΑ του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του
ΦΩΤΙΟΥ
ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

0

ΚΟΙΝ.ΣΤΑΥΡΟΥ

415/2020

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ
ΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΔΡΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
16,5

ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

0

ΚΟΙΝ.ΣΤΑΥΡΟΥ

417/2020

16,5

ΑΝΤΙΔ/ΧΟΣ
ΑΜΙΣΘΙ
ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

0

ΚΟΙΝ.ΣΤΑΥΡΟΥ

418/2020

16,5

0

ΚΟΙΝ.ΣΤΑΥΡΟΥ

421/2020

16,5

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

0

ΚΟΙΝ. ΚΙΟΝΙΟΥ

419/2020

19

2.
3.
4.

5.

Το ύψος της Αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 4.275,00 ευρώ.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει τους δικαιούχους καταβολής αποζημίωσης, το ύψος αυτής
ανά συνεδρίαση και τα διαστήματα ανά τα οποία θα γίνεται η καταβολή της.»
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:
1.
2.
3.
4.

το άρθρο 92 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017το
άρθρο 92 του Ν.3852/2010
την ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (ΦΕΚ 1417/25.04.2018 τεύχος Β').
το γεγονός ότι η αντιμισθία του Δημάρχου Αθηναίων ανέρχεται σε 4.275,00€ , σύμφωνα με την υπ.
Αριθ. 54698/5-10-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας που προσκόμισαν τα μέλη του Δ.Σ. και την απόσταση της κατοικίας
τους από την έδρα του Δήμου, όπως εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα,

καθώς και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ
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1. Ορίζει ως δικαιούχους της αποζημίωσης τα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που κατά τα
ανωτέρω πληρούν τους όρους των προαναφερόμενων διατάξεων :
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.
ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2.
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ
3.
ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

4.

ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

5.

ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
και ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
- ΑΜΙΣΘΙ
ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2. Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση και έως τέσσερις μηνιαίως, στο ποσό των
42,75 €.
3. Η καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων θα γίνεται ανά μήνα.
4. Το προϋπολογιζόμενο συνολικό (ακαθάριστο) ποσό των ανωτέρω αποζημιώσεων έχει εγγραφεί
στον ΚΑ 00.6122.01 κωδικό του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου και θα διατεθεί με απόφαση
Δημάρχου.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

