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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 17/2019 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 
 
 Σήμερα στις 19 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9112/13-11-19  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 25 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  14. Κολλάτος Κων/νος 

2. Μητσογιάννης Νικόλαος  15. Διψάνας Αχιλλεύς 

3. Ζαρδούκας κων/νος  16. Ζησάκη Ξανθή 

4. Καραναστάσης Αθανάσιος  17. Αργυρίου Ιωάννης 

5. Νικολάου Γεώργιος  18. Σαϊτης Αστέριος  

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19. Καρατέγος Μιχάλης 

7. Γκανάτσιος Ζήσης  20. Τσεργάς Κων/νος  

8. Κρικώνης Χρήστος  20. Κοντογιάννης Ιωάννης
 

9. Κακαγιάννης Χρήστος  22. Ανδρέου Νικόλαος 

10. Μαϊμάρης Δημήτριος  23. Νταναβάρα Αργυρή 

11. Τόπη – Σαϊτη Ζωή  24. Κωστή Μαρία 

12. Βλάχος Αθανάσιος  25. Χαδουλός Κων/νος 

13. Σίμος Βασίλειος   

 
   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 2 ) 

1. Τσούγιας Χρήστος   3. Ντόντος Γεώργιος   
      Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  
Κοινοτήτων Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Ταζές Ιωαν. (Αμπελακίων), Μπανιώρας γεώ. (Γόννων), 
Γκουντουβάς Θεοφ. (Καλλιπεύκης), Ζαφείρης Κ. (Αιγάνης), Λαϊνας Αθ. (Πυργετού), Καραπάνου-
Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας),  Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Κακαρδάκης Ι. 
(Ευαγγελισμού), Ζαϊρές-Καρανάσιος Δημ. (Κυψελοχωρίου), Σακκαβός Ι. (Νέσσωνος). 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 17ο) «Ορισμός αποζημίωσης Δημ. Συμβούλων Δήμου Τεμπών, για παράσταση στο 
Δ.Σ.» 
Αριθμός   Απόφασης ( 175) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Γεώργιος. 

ΑΔΑ: ΩΡΞΛΩΗ7-ΚΣΤ



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 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. 
 
        Το 1% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων είναι 41,50 €. Οι αποστάσεις στο Δήμο μας 
δεν είναι και τόσο μεγάλες, Δεν μπορούμε  να πάμε πίσω για το 2017, 2018 γιατί δεν είχαν 
εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό. Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ το ποσό των 15 € 
ανά συνεδρίαση. 

 

ΑΔΑ: ΩΡΞΛΩΗ7-ΚΣΤ



Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 

Κωστή: θεωρώ ότι το 15 € είναι πολύ μικρό ποσό. Να γίνει τουλάχιστον 25 €. 

Διψάνας: δεν θα διαφωνήσω, αλλά να σας θυμίσω πως στον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΤ  δώσαμε 
το ανώτερο που προβλέπεται. 

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του άρθρου 246 
του Ν.3463/2006, του άρθρου 64 του Ν.4042/2012, την εισήγηση του Προέδρου  και  μετά από 
διαλογική συζήτηση. [Κολλάτος, Διψάνας, Ζησάκη, Αργυρίου, Σαϊτης, Καρατέγος, Τσεργάς, 
Κοντογιάννης, Ανδρέου, Νταναβάρα, Κωστή και Χαδουλός δήλωσαν ΠΑΡΩΝ, οπότε δεν 
υπολογίζεται στην καταμέτρηση θετικών & αρνητικών ψήφων (παρ. 10 του άρθρου 74 του 
Ν.4555/2018 – ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2019)]. 
    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

 Προσδιορίζει το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης των Δημοτικών Συμβούλων 
στο ποσό των 15,00 € ανά συνεδρίαση και έως τέσσερις μηνιαίως. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 175/2019 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Κυρίτσης Γεώργιος 

ΑΔΑ: ΩΡΞΛΩΗ7-ΚΣΤ
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