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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 8ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 136/2018
«Περί ορισμού δικαιούχων και προσδιορισμού αποζημίωσης μελών δημοτικού
συμβουλίου για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις».
Στους Μολάους σήμερα στις 6 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό
08/01.06.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 17, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Κουλουβάκος Βασίλειος Αντ/δρος Δ.Σ.
2. Χαραμή Αλεξάνδρα
Γραμ/τέας Δ.Σ.
2. Λεκάκης Δημήτριος
3. Βουνελάκης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
4. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
5. Παπαδάκης Πιερρής
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
6. Παπούλη Δέσποινα
7. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
7. Τσαφατίνου Κατερίνα
8. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Δουμάνη Σοφία
9. Αλειφέρη Παναγιώτα
9. Κόκκορης Παναγιώτης
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη
10. Λυριωτάκης Ιωάννης
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Πετράκης Χρήστος
13. Χριστάκος Σταύρος
14. Μεϊμέτης Γεώργιος
15. Αναγνωστοπούλου Ελένη
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη
17. Σταθάκης Νεκτάριος
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Λιβανός
Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας,
Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος
Τ.Κ. Ελαίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου,
Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης
Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ.
Ταλάντων.
Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος προσήλθε ο κ. Μεϊμέτης Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο, ο οποίος είπε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’/107/2017) 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. 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 ΟΤΑ. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
παρούσας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών.
Της παρ. 10 όπου τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ως προς την αποζημίωσή
τους ανά συνεδρίαση, έχουν τη δυνατότητα άρνησης λήψης αυτής ή παραχώρηση
αυτής προς οποιονδήποτε κοινωνικό σκοπό. Η άρνηση ή η παραχώρηση
γνωστοποιούνται με σχετική αίτηση του αιρετού προς την οικονομική υπηρεσία του
Δήμου.

Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων εκδόθηκε η ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ
1417/2018, τ. Β’) που καθορίζει τις λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των
δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
Αναλυτικότερα αναφέρονται τα εξής: Ορισμός δικαιούχων-Προσδιορισμός
αποζημίωσης:

1. Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τους δικαιούχους αποζημίωσης για τη 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 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 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
(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
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.
Καταβολή αποζημίωσης:

1. Εντός των πρώτων επτά (7) ημερών κάθε μήνα, 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.
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4. Από το ποσό που καταβάλλεται σε έκαστο δικαιούχο, αφαιρούνται οι νόμιμες
κρατήσεις.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας των δημοτικών
συμβούλων, τα ψηφιακά έντυπα υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης του Υπ.
Μεταφορών και Υποδομών, το γεγονός ότι έχει εγγραφεί και έχει δεσμευθεί πίστωση
συνολικού 15.000,00 € στον ΚΑ 00-6125.004 του προϋπολογισμού του δήμου τρέχοντος
έτους,
καλείται το δημοτικό συμβούλιο:
1. Να ορίσει τους δικαιούχους αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, βάσει των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας που
έχουν προσκομισθεί στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου και του εντύπου υπολογισμού
της χιλιομετρικής απόστασης, στο οποίο φαίνεται ότι η απόσταση της δημοτικής ή
τοπικής κοινότητας του δήμου είναι άνω των 10 χλμ, ως εξής:
1. Αβδούλος Σπύρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Αναγνωστοπούλου Ελένη
4. Δουμάνη Σοφία
5. Γεωργακάκου Αικατερίνη
6. Κόκκορης Παναγιώτης
7. Κουλουβάκος Βασίλειος
8. Λεκάκης Δημήτριος
9. Λυριωτάκης Ιωάννης
10. Μαρούσης Χαράλαμπος
11. Μεϊμέτης Γεώργιος
12. Παπαδάκης Πιερρής
13. Παπούλη Δέσποινα
14. Πετράκης Χρήστος
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη
16. Σταθάκης Νεκτάριος
17. Τσαφατίνου Κατερίνα
18. Χαραμή Αλεξάνδρα
19. Χριστάκος Σταύρος
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 (4.275,00 € χ 1% = 42,75 €), δηλαδή έως και 42,75 €
ανά συνεδρίαση.
3. Να ορίσει το διάστημα στο οποίο θα καταβάλλεται η αποζημίωση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Ορίζει τους δημοτικούς συμβούλους δικαιούχους
αποζημίωσης για τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, βάσει των βεβαιώσεων
μόνιμης κατοικίας που έχουν προσκομισθεί στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου και
του εντύπου υπολογισμού της χιλιομετρικής απόστασης, στο οποίο φαίνεται ότι η
απόσταση της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του δήμου είναι άνω των 10 χλμ, ως εξής:
1. Αβδούλος Σπύρος
2. Αλειφέρη Παναγιώτα
3. Αναγνωστοπούλου Ελένη
4. Δουμάνη Σοφία
5. Γεωργακάκου Αικατερίνη
6. Κόκκορης Παναγιώτης
7. Κουλουβάκος Βασίλειος
8. Λεκάκης Δημήτριος
9. Λυριωτάκης Ιωάννης
10. Μαρούσης Χαράλαμπος
11. Μεϊμέτης Γεώργιος
12. Παπαδάκης Πιερρής
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13. Παπούλη Δέσποινα
14. Πετράκης Χρήστος
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη
16. Σταθάκης Νεκτάριος
17. Τσαφατίνου Κατερίνα
18. Χαραμή Αλεξάνδρα
19. Χριστάκος Σταύρος
2. 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 (4.275,00 € χ 1% = 42,75 €), δηλαδή έως και 42,75 €
ανά συνεδρίαση.
3. Ορίζει το διάστημα στο οποίο θα καταβάλλεται η αποζημίωση, ανά εξάμηνο κάθε
έτους.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 136/2018.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή Αλεξάνδρα Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Πετράκης Χρήστος
Χριστάκος Σταύρος
Μεϊμέτης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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