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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  243/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

12. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΗΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 

 Σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18449/26.9.2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και 

επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 25 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μούκας Σωτήριος 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 15 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Μουστάκας Γεώργιος 
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4 Γιώγας Δημήτριος 17 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

5 Δελής Αθανάσιος 18 Πασχάλης Αλέξανδρος 

6 Θεοδώρου Έλλη 19 Ρυσάφης Αντώνιος 

7 Θωμάς Ευάγγελος 20 Σαμλίδης Μιχαήλ 

8 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 21 Ταμβίσκου Ευτυχία 

9 Καραμάνη Δήμητρα 22 Τζιάκος Δημήτριος 

10 Καραπατσούδη Ελένη 23 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

11 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 24 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

12 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 25 Χατζόγλου Ιωάννης 

13 Κίτσου Ελένη   

                                                         

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 2 Πέτκου Αναστάσιος 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Πέτκου προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο και πριν τη συζήτηση των 

θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός 

β. Αγ. Αθανασίου κ. Πέτρος Βερικούκης 

γ. Καρυδιάς κ. Παύλος Κληντσάρης 

δ. Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Συμβουλίων 

Κοινοτήτων: 

α.  Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης 

β. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης 

γ. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου.  

δ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας 
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Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 18417/25.9.2019 εισήγησή 

του, η οποία έχει ως εξής: 

 «Με τις παρ.9 & 10 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκαν με την 

παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017, ορίζεται ότι: 

«9. 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. 

10. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ως προς την αποζημίωσή τους ανά 

συνεδρίαση, καθώς και οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών 

συμβουλίων ως προς την αντιμισθία τους έχουν τη δυνατότητα άρνησης λήψης 

αυτής ή παραχώρηση αυτής προς οποιονδήποτε κοινωνικό σκοπό. Η άρνηση ή η 
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παραχώρηση γνωστοποιούνται με σχετική αίτηση του αιρετού προς την οικονομική 

υπηρεσία του οικείου δήμου». 

 Κατά εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1417 

τ.Β΄/25.4.2018 η αριθμ. οικ. 11836/17.4.2018 ΚΥΑ, η οποία ορίζει τα εξής: 

«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. 
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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. 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως του ν. 4483/2017 (Α'107/31.07.2017)». 

 Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 18403/24.9.2019 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 

ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπαδόπουλος Ελευθέριος κατοικεί στον οικισμό Άρνισσα, ο 

οποίος απέχει περισσότερα από 10 χλμ. από την έδρα του Δήμου. Σας γνωρίζω ότι 

σύμφωνα με την με αριθμ., πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών οι αποδοχές του Δημάρχου Αθηναίων είναι 4.275,00 €, οπότε το ποσό 

της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 42,75 €.  

 Προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει τον ανωτέρω Δημοτικό Σύμβουλο 

ως δικαιούχο αποζημίωσης για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου από 1.9.2019 έως 31.12.2023, το ύψος της αποζημίωσης να 

προσδιορισθεί στο ποσό των 42,75€ ανά συνεδρίαση και έως τέσσερις μηνιαίως και 

να καταβάλλεται κάθε τέσσερεις (4) μήνες. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω Δημοτικός 

Σύμβουλος αλλάξει τόπο κατοικίας οφείλει να το γνωστοποιήσει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, προκειμένου να ανακληθεί η σχετική απόφαση».  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο Ελευθέριο Παπαδόπουλο ως δικαιούχο 

αποζημίωσης για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από 

1.9.2019 έως 31.12.2023, το ύψος της αποζημίωσης προσδιορίζεται στο ποσό των 

42,75€ ανά συνεδρίαση και έως τέσσερις μηνιαίως και θα καταβάλλεται κάθε 

τέσσερεις (4) μήνες.  
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 Σε περίπτωση που ο ανωτέρω Δημοτικός Σύμβουλος αλλάξει τόπο κατοικίας 

οφείλει να το γνωστοποιήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ανακληθεί η 

παρούσα απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  243/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  2.10.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, 

Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα 

Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη, 

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου 

Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος 

Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου 

Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής 

Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. 

Καλούση 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- Δημοτικό Σύμβουλο Ελευθέριο Παπαδόπουλο 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου 
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