
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                  
ΔΗΜΟΣ BΙΣΑΛΤΙΑΣ 

Απόσπασμα πρακτικού της  23ης/13-11-2019    ΤΑKΤIKΗΣ συνεδρίασης 
Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Βισαλτίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

278/2019 

ΘΕΜΑ 
Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού 
συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης 
αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής. 
 

 
Στη Νιγρίτα, σήμερα 13-11-2019  και ώρα  18.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου 
Βισαλτίας συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤIKΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την αριθμ.πρωτ.13.290/08-11-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ Α' 133/19-07-2018). 
           Υπήρξε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντα 
αρχικά (25) και απόντα (2) και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ,Πρόεδρος 
2. ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, Αντιπρόεδρος 
3. ΝΤΟΛΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ,Γραμματέας  
4. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
5. ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 
6. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7. ΒΑΔΑΡΛΗΣ ΒΑΪΟΣ 
8. ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
9. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
10. ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
11. ΨΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
12. ΠΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
13. ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑΣ ΧΑΡΙΣΣΗΣ 
14. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
15. ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
16. ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
17. ΡΑΚΙΤΖΗ ΤΙΜΟΘΕΑ 
18. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
19. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
20. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
21. ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
22. ΤΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
23. ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
24. ΤΣΟΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ  
25. ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
2. ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος κ.  Αθανάσιος Μασλαρινός , που κλήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της   παρ.6  του  άρθρου 74 του  Ν.4555/2018. 

   Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι 
των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Βισαλτίας.  

ΑΔΑ: Ω3Ε5Ω9Β-ΖΞ7



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν , Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Αχινού κ.Κεμανιτζόγλου Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης 
κ.Σίτσογλου Π.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Λευκοτόπου 
κ.Μπακιρτζίδης Π.,η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμπέλων κ.Γκούρμη 
Ε.,ο Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Κοινότητας Βέργης κ.Βαρσαμούδης Η.,ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Λυγαριάς κ.Μαλιώκας Η., η Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Κοινότητας Νικόκλειας  κ.Κουντούδη Δ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Νιγρίτας κ.Πολυχρονίδης Ν. , ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Τερπνής 
κ.Μιχαλάκης Α.,ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ευκαρπίας κ.Τσιάκαλος 
Χ., ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιβήρων κ.Δεληκωνσταντάς Ι. και ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Καστανοχωρίου κ.Μπουρμπούλας  Μ.    

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-  

Ο δ.σ.κ.ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. προσήλθε κατά τη διάρκεια υποβολής  
ερωτήσεων προς το Δήμαρχο  και τους Αντιδημάρχους .    

 

Μετά τη διαπίστωση  απαρτίας  ο  κ. Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης . 
 

          Κηρύσσοντας ο  κ. Πρόεδρος   την έναρξη της συζήτησης   του 20ου θέματος  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.ΑΔΑΜΟΥΔΗ Ι.  ο  
οποίος είπε τα εξής : 
ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ: Έχοντας υπόψη:  
Τις διατάξεις:  
1. Των άρθρων 65 και 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α).  

2. Της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α) με την οποία 
προστίθενται παράγραφοι στο άρθρο 92 του ν.3852/2010 ως εξής: 
“…………………………………………………………………………………………
……….. 
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 
παραχώρηση γνωστοποιούνται με σχετική αίτηση του αιρετού προς την οικονομική 
υπηρεσία του οικείου δήμου.”  
3.Την ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (ΦΕΚ 1417/25.4.2018 τεύχος Β) των Υπουργών 
Εσωτερικών και Οικονομικών “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” 
στο άρθρο 1 της οποίας ορίζεται ότι:  
“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 
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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.”.  
4.Του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω ΚΥΑ με την οποία ορίζεται έναρξη ισχύος αυτής η 
ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 4483/2017 
(Α'107/31.07.2017), δηλαδή η 31.7.2017.  
5.Τις βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας που επισυνάπτονται στην παρούσα και 
κατατέθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής του ν. 4483/2017, από τους δημοτικούς 
συμβούλους του Δήμου Βισαλτίας  που δεν λαμβάνουν αντιμισθία και κατοικούν σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 10 χλμ από την πόλη της Νιγρίτας .  
6. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α.Ε.00.6122.01  του προϋπολογισμού 
του δήμου οικονομικού έτους 2019,  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α. Τον ορισμό των κατωτέρω δημοτικών συμβούλων δικαιούχων αποζημίωσης για τη 
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας :  
1.  ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ             
2.  ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΗΡΑΚΛΗ 
3.  ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΑΣΤΕΡΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   
4.  ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑ ΧΑΡΙΣΣΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
5.  ΛΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
6.  ΜΑΛΑΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ  
7.  ΜΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ   του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
8.  ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ  ΘΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
9.  ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
10.ΤΣΟΛΗ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Β.Τον προσδιορισμό του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση 
στο ποσό των 42,75 ευρώ  το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το 1% της μηνιαίας 
αντιμισθίας του δημάρχου Αθηναίων, ενώ ανώτατο όριο συνεδριάσεων για τις οποίες 
καταβάλλεται αποζημίωση ορίζονται οι τέσσερις συνεδριάσεις μηνιαίως.  
Γ.Την καταβολή της αποζημίωσης στο τέλος κάθε εξαμήνου,ύστερα από σχετική 
βεβαίωση Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ημέρες συμμετοχής των 
δημοτικών συμβούλων στις συνεδριάσεις. 
Δ.Η δαπάνη για την εφαρμογή της απόφασης βαρύνει τον Κ.Α.Ε.00.6122.01   του 
προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2019, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση και αντίστοιχα θα προβλεφθεί για τα επόμενα έτη.  

Στη συνέχεια  η κ. Πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει 
σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την κ. Πρόεδρο   και τον εισηγητή, 
έλαβε υπόψη του , 

 τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4483/2017, 
 της ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (ΦΕΚ 1417/25.4.2018 τεύχος Β), 
 το άρθρο 65 του ν.3852/2010, 
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 την εισήγηση του Αντιδημάρχου,  
και μετά από διαλογική συζήτηση ,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 
Α)Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους δικαιούχους αποζημίωσης για τη 
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας :  
1.  ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ             
2.  ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΗΡΑΚΛΗ 
3.  ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΑΣΤΕΡΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   
4.  ΚΟΤΣΑΝΠΑΠΑ ΧΑΡΙΣΣΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
5.  ΛΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
6.  ΜΑΛΑΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ  
7.  ΜΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ   του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  
8.  ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ  ΘΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
9.  ΠΛΑΣΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
10.ΤΣΟΛΗ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Β)Προσδιορίζει το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση στο ποσό 
των 42,75 ευρώ , το οποίο δεν υπερβαίνει το 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του 
δημάρχου Αθηναίων. Ανώτατο όριο συνεδριάσεων για τις οποίες καταβάλλεται 
αποζημίωση ορίζονται οι τέσσερις συνεδριάσεις μηνιαίως.  
Γ)Η ανωτέρω αποζημίωση θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε εξαμήνου , ύστερα από 
σχετική βεβαίωση Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ημέρες συμμετοχής 
των δημοτικών συμβούλων στις συνεδριάσεις.  
Δ)Η δαπάνη για την εφαρμογή της απόφασης βαρύνει τον Κ.Α.Ε.00.6122.01   του 
προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2019, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση και αντίστοιχα θα προβλεφθεί για τα επόμενα έτη.  
Ε) Εξουσιοδοτεί  τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
Παρόντες δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τη λήψη της απόφασης  είκοσι τέσσερις(24). 
 
Οι   δ.σ.κ.κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Χ. και  ΜΑΥΡΙΔΗΣ Γ. απουσίαζαν  κατά τη συζήτηση και 
τη λήψη  απόφασης του ανωτέρω θέματος. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό       278 /2019  

Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο    Πρόεδρος    του   Δ.Σ.                                  Τα    Μέλη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΝΙΓΡΙΤΑ   14/11/2019     
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 

                                           ΒΑΔΙΚΟΛΙΟΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ   
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