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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ      Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΔΗΜΩΝ      Από ηα πξαθηηθά ηεο 14-10-2014 

ΔΥΤΘΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

 *******       ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο  32 / 2014 

 

Θ Ε Μ A: «Καζνξηζκόο απνδεκίσζεο ζπκβνύισλ γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξηάζεηο» 

 

 Σηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζήκεξα ζηηο 14 Οθησβξίνπ 

2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε θαη ώξα 13.30΄ ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Δηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο ύζηεξα από ηελ αξηζκ. 2575/9-10-

2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 θαη 247 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006).  

 Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν. 

3463/2006), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ ήηαλ: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε  (8) 
 

1. Γσγάθνο Σηέθαλνο     5. Τειίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Καλάθεο Σηπιηαλόο     6. Λαιέο Δεκήηξηνο 

3. Κηνζένγινπ Ειεπζέξηνο    7. Αιεμηάδνπ Θσάλλα 

4. Μπαξκπνπλάθεο Αιέμαλδξνο   8. Κνπζαγηαλλίδεο Τξηαληάθπιινο 

 

Α Π Ο Ν Σ Ε  (5) 
 

1. Ζαραξηάδεο Λάδαξνο    4. Κνπζελίδεο Αιέμαλδξνο 

2. Γαβξηειίδεο Θσάλλεο    5. Σηνύπαο Κσλζηαληίλνο 

3. Κεραγηάο Αλέζηεο      

 

 νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 4
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «θαζνξηζκνύ απνδεκίσζεο ζπκβνύισλ γηα ζπκκεηνρή ζε 

ζπλεδξηάζεηο», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 248 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο αξηζκ. 23, 24, 25/2014 απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

δ) Τν γεγνλόο όηη ν απνινγηζκόο ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο (2013) θπκαίλεηαη κεηαμύ 5.000.001,00 - 20.000.000,00 επξώ. 
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Σηε ζπλέρεηα αλέθεξε πξνο ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 248 ηνπ Ν. 3463/2006, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο 

Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ, εθηόο από ηνλ Πξόεδξν, ηα νπνία κεηέρνπλ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο απηώλ ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ, δηθαηνύληαη απνδεκίσζε γηα θάζε 

ζπλεδξίαζε θαη γηα ηξεηο (3) ην πνιύ ζπλεδξηάζεηο ην κήλα γηα ην θαζέλα από ηα ζπιινγηθά 

απηά όξγαλα. Τν ύςνο ηεο απνδεκίσζεο γηα θάζε ζπλεδξίαζε αλέξρεηαη ζην έλα ηνηο εθαηό 

(1%) ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο πνπ ιακβάλεη ν Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ. 

Δειαδή, ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο απνδεκίσζεο πνπ δηθαηνύληαη νη ζύκβνπινη γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ Ο.Τ.Α. ζπλαξηάηαη κε ηα 

έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

Με ηελ αξηζκ. 31/2014 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ, 

νξίζζεθε όηη ηα έμνδα παξάζηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο γηα ην έηνο 2014, ζα αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ ηξηώλ (3.000,00) επξώ 

κεληαίσο, ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη κεησκέλν, όπσο έρεη δηακνξθσζεί κεηά ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3833/2010, ησλ παξ. 4 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ Ν. 3845/2010 θαη ηεο παξ. Γ5 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Ν. 4093/2012. 

 

 Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 248 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο αξηζκ. 23, 24, 25/2014 απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. 

δ) Τν γεγνλόο όηη ν απνινγηζκόο ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο (2013) θπκαίλεηαη κεηαμύ 5.000.001,00 - 20.000.000,00 επξώ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

 Καζνξίδεη απνδεκίσζε γηα θάζε ζύκβνπιν – εθηόο από ηνλ Πξόεδξν – γηα θάζε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο πνπ ζπκκεηέρεη θαη 

κέρξη ηξεηο (3) ην πνιύ ζπλεδξηάζεηο ην κήλα, ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην έλα ηνηο εθαηό 

(1%) ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο πνπ ιακβάλεη ν Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ. 

 

 Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α  32. 

 Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ    Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 Τειίδεο Αλαζηάζηνο    Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Δεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο  ΠΕ Δηνηθεηηθόο 

ΑΔΑ: Ω60ΘΟΡ93-8ΟΧ
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