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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 17ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18:30 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ.
11912/13.12.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει
επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζιαμπάρη
Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ )
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΑΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
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ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ )
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗ)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ( ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
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ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ( ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ(ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ(ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)
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ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
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ΘΕΜΑ: « ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».
Ο Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών
τις εξής νομικές διατάξεις :
«Σύμφωνα με την παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06, στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο (δηλ. σε έναν
από τους δύο σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ. 16/07) του διοικητικού
συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται
αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από
πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται
αποζημίωση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για
τον καθορισμό των αποζημιώσεων της παραγράφου αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η
οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
Σύμφωνα με την παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06 με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται
τα ανώτερα χρηματικά όρια των ως άνω αποζημιώσεων.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. το υπ΄αριθμ. 1402/5-12-2018
έγγραφο του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στο οποίο αναφέρονται τα εξής, τα οποία είναι άμεσα
συσχετιζόμενα, με την ανωτέρω αναφερόμενη νομοθεσία:
«Σύμφωνα με την KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ):
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:…………………..αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις αποζημιώσεις των πρόεδρων, αντιπρόεδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων των
κατωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ως ακολούθως:
1. α) Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου δημοτικού ιδρύματος ή νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου με οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000 ευρώ, λαμβάνουν μηνιαίως
έξοδα παράστασης, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και σύμφωνα με
τον ακόλουθο πίνακα:
Συνολικά έσοδα ιδρύματος/νπδδ, Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και
βάσει οικονομικού απολογισμού αντιπροέδρου διοικητικού συμβουλίου ιδρύματος/
προηγούμενου έτους (ευρώ)
νπδδ (ευρώ)
από

έως

προέδρου

αντιπροέδρου

300.001

1.000.000

από 300 έως 500

από 120 έως 200

1.000.001

3.000.000

από 400 έως 600

από 160 έως 240

3.000.001

5.000.000

από 500 έως 700

από 200 έως 280
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5.000.001

και άνω

από 800 έως 1.200

από 320 έως 480

Ο αντιπρόεδρος λαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό μέχρι 40% των εξόδων παράστασης του
προέδρου του οικείου διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτά καθορίζονται με τη σχετική απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου.
Τα έξοδα παράστασης που χορηγούνται στους προαναφερόμενους δικαιούχους, δυνάμει της παρούσας
απόφασης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% των αποδοχών του οικείου δημάρχου.
β) Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου (εκτός από τον
δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου), επιτρέπεται να καταβάλλεται
αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των
μηνιαίων αποδοχών του δημάρχου. Εάν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης,
δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
2. α) Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος συνδέσμου ΟΤΑ με οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000
ευρώ και 1.000.000 ευρώ αντίστοιχα, λαμβάνουν μηνιαίως έξοδα παράστασης, που καθορίζονται με
απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και
Συνολικά έσοδα συνδέσμου, βάσει οικονομικού
αντιπροέδρου
διοικητικού
συμβουλίου
απολογισμού προηγούμενου έτους (ευρώ)
συνδέσμου (ευρώ)
από

έως

προέδρου

αντιπροέδρου

300.001

1.000.000

από 400 έως 700

(δεν
δικαιούται)

1.000.001

5.000.000

από 500 έως 900

από 250 έως 450

5.000.001

20.000.000

από 800 έως 1.500

από 400 έως 750

20.000.001 και άνω

από 1.000 έως 1.800

από 500 έως 900

από 500 έως 900

β) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής του συνδέσμου, εκτός από τον
πρόεδρο, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών αυτών οργάνων, δικαιούνται
αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και για τρεις το πολύ συνεδριάσεις το μήνα για το καθένα από τα
συλλογικά αυτά όργανα. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των εξόδων
παράστασης που λαμβάνει ο πρόεδρος του συνδέσμου ή, εάν ο τελευταίος δεν λαμβάνει έξοδα
παράστασης, των αποδοχών του δημάρχου της έδρας του συνδέσμου.
3. α) Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κοινωφελούς δημοτικής
επιχείρησης καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Για την έκδοση της απόφασης αυτής
λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την προηγούμενη
διαχειριστική περίοδο.
Ως ανώτατο χρηματικό όριο της ανωτέρω αποζημίωσης, καθορίζεται το ποσό των αποδοχών του
προέδρου του οικείου δημοτικού συμβουλίου,
β) Στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, εκτός από τον
πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που λαμβάνει την αποζημίωση της παρ. 3(α) της παρούσας, καταβάλλεται
αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης για
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κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων αποδοχών του προέδρου του οικείου δημοτικού
συμβουλίου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2018.
Κατόπιν τούτων υπάρχει δυνατότητα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης
να αποφασισθεί και να καθορισθεί η καταβολή αποζημιώσεων στα μέλη του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου
Προσοτσάνης.»
Η αντιμισθία του Δημάρχου Δήμου Προσοτσάνης είναι 2.565,00 ευρώ και το 1% αυτής είναι 25,65
ευρώ μικτά.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά:

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:
-

την παρ 5 Άρθρο 255 Ν. 3463/06

-

την KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ)

-

την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης

-

το υπ΄αριθμ. 1402/5-12-2018 έγγραφο του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

Δήμου Προσοτσάνης με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΝΠΔΔ)», σε 25,65 ευρώ, μικτά ανά συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 244/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

