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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 20ης/ 29-12-2011
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 13ο :

Έγκριση της υπ’ αριθμ.54/2011 του Διοικητικού Συμβουλίου
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» σχετικά με την πρόταση
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή αποζημίωσης στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στην Αγιά σήμερα 29/12/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μμ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ.1984423/12/2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος
12. Ξαφάρας Χρήστος
14. Σιμούλης Θωμάς
16. Στάθης Νικόλαος
18. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

3. Βόγιας Δημήτριος
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
11. Μπελιάς Αντώνιος
13. Πατσάς Κυριάκος
15. Σμυρλής Βασίλειος
17. Συρακούλης Γεώργιος
19. Τσαγκάλης Αντώνιος

Απόντες
20. Αργύρης Νικόλαος
21. Βαλάρης Γεώργιος
22. Βατζιάς Αντίγονος
23. Γιάνναρος Γεώργιος
24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Μαρούδας Ρίζος
26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και Εκπροσώπων
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν
Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
4. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
5. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 6. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
7. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
8. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
9. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
Απόντες
10. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
11. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
12. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
13. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
14. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
15. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
16. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
17. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
18. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
20. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
21. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
22. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ.
Σπανός Ιωάννης και η μηχανικός του Δήμου κα Αθανασία Μπαρτζιώκα.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του Δημάρχου και της
Αντιδημάρχου Δ.Ε. Αγιάς, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας
διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Αποδοχή δωρεάς εξόδων παράστασης της πρώην Δημάρχου Αγιάς
κας Χριστούλα Χριστίνας και έγκριση απόδοσής τους στη ΔΕΥΑ Αγιάς.
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.12/20111 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου ΝΠΔΔ «Ηρακλείδης» με τίτλο «Καθορισμός ειδικότητας για την
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου».
Επίσης το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα, μετά από αίτημα των εισηγητών, την
απόσυρση από την ημερήσια διάταξη των παρακάτω θεμάτων:
Θέμα 4ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του
έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης οικ. Βελίκας Δ.Ε. Μελιβοίας».
Θέμα 8ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2012.
Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο ΦΟΔΣΑ Λάρισας.
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε από τη συνεδρίαση, για προσωπικούς λόγους, ο ανεξάρτητος δημοτικός
σύμβουλους κ. Γρηγόριος Καλαγιάς.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 13ο :

Έγκριση της υπ’ αριθμ.54/2011 του Διοικητικού Συμβουλίου
Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» σχετικά με την πρόταση
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταβολή αποζημίωσης στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Για το ανωτέρω θέμα, της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο
Δήμαρχο κ. Αντώνη Γκουντάρα, που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα
εξής:
«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.
Η διαπίστωση αυτή συνιστά και την εκ του νόμου απαιτούμενη αιτιολογία της
ανωτέρω πρότασης του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης (ΥΠΕΣΔΔΑ Εγκ
16/07).
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.
Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση
61995/13.11.2007 ΥΠ.ΕΣ. με την οποία καθορίστηκε ως ανώτατο χρηματικό όριο
της αποζημίωσης που μπορεί να καταβάλλεται στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο
του διοικητικού συμβουλίου κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, ανάλογα με τις
υπηρεσίες που οι ανωτέρω παρέχουν σε αυτήν, το ποσό που καταβάλλεται ως έξοδα
παράστασης στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δυνάμει της
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2α του άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου.
Επίσης σύμφωνα με την απόφαση 61995/13.11.2007 ΥΠ.ΕΣ. (άρθρο 2) στα μέλη
των διοικητικών συμβουλίων των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, εκτός από τον
πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο που λαμβάνει την αποζημίωση του προηγούμενου άρθρου,
επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις
συνεδριάσεις το μήνα - το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% του ποσού
που καταβάλλεται μηνιαίως ως έξοδα παράστασης στον πρόεδρο του οικείου
δημοτικού συμβουλίου, δυνάμει της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2α του
άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις
παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 61995/13.11.2007 ΥΠ.ΕΣ., το ακριβές
ποσό των ανωτέρω αποζημιώσεων, καθορίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου και ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της
επιχείρησης, λαμβανομένης υποχρεωτικά υπόψη της οικονομικής κατάστασης αυτής
κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Στην περίπτωση νεοσύστατων
κοινωφελών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, που δεν διαθέτουν κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων προηγούμενης οικονομικής χρήσης, οι εν λόγω
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αποζημιώσεις υπολογίζονται, κατ’ εξαίρεση, βάσει των συνολικών εσόδων των
ανωτέρω επιχειρήσεων, όπως αυτά απεικονίζονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό
τους του πρώτου έτους λειτουργίας τους. Μετά τη δημοσίευση της πρώτης κατάστασης
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης τους, τυχόν διαφορές που θα προκύψουν ως προς
το ύψος των αποζημιώσεων, σε σχέση με τις αρχικώς υπολογισθείσες, συμψηφίζονται
με αυτές που θα λάβουν τα εν λόγω όργανα κατά το επόμενο οικονομικό έτος.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εισηγούμαι όπως με απόφασή σας εγκρίνεται
την υπ’ αριθμ.54/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ»
Δήμου Αγιάς.
Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κος Πατσάς Κυριάκος που είπε:
«Αυτό που θα προτείνω δεν θέλω να εκληφθεί σαν λαϊκισμός, αλλά σαν μια κίνηση
καλής θέλησης προς τον δοκιμαζόμενο, οικονομικά, λαό της επαρχίας μας.
Προτείνω λοιπόν, εάν μπορεί να παρθεί απόφαση ώστε να μειωθούν κατά 10%
όλες οι αντιμισθίες για ένα χρόνο. Μία συμβολική κίνηση για να δείξουμε ότι
παλεύουμε και εμείς μαζί τους».
Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που είπε:
«Η πρόταση του κου Πατσά είναι πολύ καλή, θα την επεξεργαστούμε με τον ίδιο και
θα τη συζητήσουμε σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις του Συμβουλίου».
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:
 την εισήγηση του Δημάρχου,
 τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν.3463/2006 και
 την υπ’ αριθμ.54/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης με την επωνυμία «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπαριθμ.54/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Καλυψώ» και:
1. Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης σε 0,00€.
2. Καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης, εκτός από τον πρόεδρο που δεν θα λαμβάνει καμία αποζημίωση, για
κάθε συνεδρίαση - και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα – σε 41,37€.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 300/2011.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

