ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 188/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 30 του μηνός Μαϊου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ.
Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 10359/25-5-18 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Γαρύφαλλος Δημήτριος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντομίχης Ευάγγελος
4
Κούρτης Φίλιππος
4
Κακλαμάνη Αναστασία
5
Σέρβος Κων/νος
5
Τριλίβας Χρήστος
6
Πολίτης Σπυρίδων
6
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
7
Βλάχος Κων/νος
7
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
9
Φίλιππας Γεώργιος
9
10
Θερμός Ευάγγελος
10
11
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
16
Σκληρός Παναγιώτης
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
18
Αραβανής Βασίλειος
18
19
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωμάς
21
22
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
Γρηγόρη Ασπασία
24
25
Κατωπόδη Ευανθία
25
26
Αρβανίτης Σπυρίδων
26
27
Παπαδόπουλος Ανδρέας
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά
(27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος και Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορς, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12 θέματος της Η.Δ.
ο
ΘΕΜΑ 4 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 15ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. βάσει των
βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/06 που προσκομίζονται & της απόστασης του οικισμού
στον οποίο βρίσκεται η κατοικία τους από την έδρα του Δήμου μας (άρθρο 1 ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ
1417/τ.Β΄/25-4-2018)).
Εισηγητής: Γρηγόριος Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.
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Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Γρηγόρης Γκογκάκης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31-07-2017) , 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, εφόσον η κατοικία τους
απέχει παραπάνω από 10 χλμ. από τη δημοτική ή τοπική κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ 1417/τ.Β΄/25-4-2018) 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.
Με την ίδια απόφασή του 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.
Ως μηνιαία αντιμισθία του δημάρχου Αθηναίων λογίζονται οι ισχύουσες ακαθάριστες βασικές αποδοχές, χωρίς τυχόν
επιδόματα και λοιπές προσαυξήσεις.
Το προϋπολογιζόμενο συνολικό (ακαθάριστο) ποσό εγγράφεται στους αντίστοιχους κωδικούς του ετήσιου
προϋπολογισμού του δήμου.
Με το αριθ. έγγραφό μας ζητήσαμε από τους συναδέλφους που δικαιούνται αποζημίωσης να μας υποβάλλουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν
εισηγούμαι:
Α. Δικαιούχοι αποζημίωσης λόγω συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις του Δημ.Συμβ. από 31/7/2017 ημερομηνία
ισχύος του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/31-7-2017) βάσει των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας του άρθρου 279 του
Ν. 3463/06 & της χιλιομετρικής απόστασης του οικισμού στον οποίο βρίσκεται η κατοικία τους από την έδρα του
Δήμου μας (άρθρο 1 ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ 1417/τ.Β΄/25-4-2018)) είναι οι παρακάτω:
1. Κούρτης Φίλιππος, αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία
2. Φίλιππας Γεώργιος, αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος, δημοτικός σύμβουλος
4. Θερμός Ευάγγελος, δημοτικός σύμβουλος
5. Αραβανής Βασίλειος, δημοτικός σύμβουλος
6. Παπαδόπουλος Ανδρέας, δημοτικός σύμβουλος
7.Φρεμεντίτης Χριστόφορος, δημοτικός σύμβουλος
8. Βικέντιος Νικόλαος, δημοτικός σύμβουλος
9.Σκληρός Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος
10.Σκληρός Φίλιππος, δημοτικός σύμβουλος
11. Κοντομίχης Ευάγγελος, δημοτικός σύμβουλος
12. Μήτσουρας Πέτρος, δημοτικός σύμβουλος. Δικαιούται αποζημίωση από ορκωμοσίας 24-01-2018 .
13. Γαζής Πάνος πρώην δημοτικός σύμβουλος. Δικαιούται αποζημίωση για το διάστημα μέχρι 02-11-2017 που έγινε
δεκτή η παραίτηση του.
14. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία πρώην δημοτική σύμβουλος Δικαιούται αποζημίωση για το διάστημα μέχρι 19-01-2018
που έγινε δεκτή η παραίτηση της.
Β. Το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση προτείνεται να ανέρχεται στο 1%, της μηνιαίας
αντιμισθίας του δημάρχου Αθηναίων. Κάθε τροποποίηση του ύψους της αποζημίωσης θα γίνεται με νέα απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το όριο του 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του
δημάρχου Αθηναίων.
Το προϋπολογιζόμενο συνολικό (ακαθάριστο) ποσό είναι εγγεγραμμένο στον κωδικό του προϋπολογισμού έτους
2018 του Δήμου Λευκάδας 00/6127 «αποζημίωση αιρετών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις Δ.Σ. (Ν.
4483/17 άρθρο 33)».
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με είκοσι μία (21) ψήφους, αποφασίζει:
Α. Ορίζει τους δικαιούχους αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. βάσει των βεβαιώσεων μονίμου
κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/06 που προσκομίζονται & της απόστασης του οικισμού στον οποίο βρίσκεται η
κατοικία τους από την έδρα του Δήμου μας (άρθρο 1 ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ 1417/τ.Β΄/25-4-2018), ως
κατωτέρω:
1. Κούρτης Φίλιππος, αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία
2. Φίλιππας Γεώργιος, αντιδήμαρχος χωρίς αντιμισθία
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3. Ζουριδάκης Ευτύχιος, δημοτικός σύμβουλος
4. Θερμός Ευάγγελος, δημοτικός σύμβουλος
5. Αραβανής Βασίλειος, δημοτικός σύμβουλος
6. Παπαδόπουλος Ανδρέας, δημοτικός σύμβουλος
7.Φρεμεντίτης Χριστόφορος, δημοτικός σύμβουλος
8. Βικέντιος Νικόλαος, δημοτικός σύμβουλος
9.Σκληρός Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος
10.Σκληρός Φίλιππος, δημοτικός σύμβουλος
11. Κοντομίχης Ευάγγελος, δημοτικός σύμβουλος
12. Μήτσουρας Πέτρος, δημοτικός σύμβουλος. Δικαιούται αποζημίωση από ορκωμοσίας 24-01-2018 .
13. Γαζής Πάνος πρώην δημοτικός σύμβουλος. Δικαιούται αποζημίωση για το διάστημα μέχρι 02-11-2017 που έγινε
δεκτή η παραίτηση του.
14. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία πρώην δημοτική σύμβουλος Δικαιούται αποζημίωση για το διάστημα μέχρι 19-01-2018
που έγινε δεκτή η παραίτηση της.
Β. Ορίζει το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση, στο 1%, της μηνιαίας αντιμισθίας του
δημάρχου Αθηναίων. Κάθε τροποποίηση του ύψους της αποζημίωσης θα γίνεται με νέα απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το όριο του 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του δημάρχου
Αθηναίων.
Το προϋπολογιζόμενο συνολικό (ακαθάριστο) ποσό είναι εγγεγραμμένο στον κωδικό του προϋπολογισμού έτους
2018 του Δήμου Λευκάδας 00/6127 «αποζημίωση αιρετών για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις Δ.Σ. (Ν.
4483/17 άρθρο 33).
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 188/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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