ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 33ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.
Αριθμ. Αποφ. 402/2018
ΘΕΜΑ: Καθορισμός αποζημίωσης του Προέδρου της ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ
Στον Πύργο, σήμερα στις 18 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα
Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού
Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 25114/13-09-2018 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό
Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65
και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Ο Δήμαρχος κ. Γαβριήλ Λιατσής κλήθηκε στη συνεδρίαση νόμιμα, πλην όμως
απουσίαζε δικαιολογημένα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν.
3852/2010, του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Πύργου, του άρθρου 89 παρ.1 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και της υπ’ αριθμόν 893Δ/24-102014 (ΑΔΑ:73ΛΡΩ17-1ΟΝ) απόφασης του Δημάρχου, αναπληρώθηκε από τον
Αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Σκαρτσιάρη.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Βαρελάς,
αναπληρώνοντας νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 100 του
Ν. 3463/06 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου Πύργου [ΑΔΑ:6ΝΒ7Ω17-8Σ0], τον Πρόεδρο, ο οποίος απουσίαζε
δικαιολογημένα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως
διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα
23 μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σκαρτσιάρης Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος
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2.
3.
4.
5.

Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ανδριόλας Γεώργιος
3. Λιατσής Δημήτριος
4.Μπέλτσος Διονύσιος
5.Γκατζόπουλος Αθανάσιος

Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
Γεωργόπουλος Σωτήριος
Αθανασόπουλος Παντελεήμων
Βλαχαντώνης Νικόλαος –
προσήλθε μετά τα προ Ημερήσιας Διάταξης
θέματα

6.
7.
8.
9.

Γεράνιος Κων/νος
Ζουμπάκης Αυγερινός
Τσίμπρης Νικόλαος
Λουμιώτης Νικόλαος

6.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
7.Ασημακόπουλος Αναστάσιος
8.Αβραμόπουλος Δημήτριος
9.Δημουλιάς Λεωνίδας μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»

10. Σεϊντής Βασίλειος

10.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος –
Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο
Δήμο Πύργου»,

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα
κλήθηκαν
11. Κανελλόπουλος Θεόδωρος
12. Μπόμπορης Παναγιώτης
13. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης –
Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»
14. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου - Προεδρεύων
15. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής
της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»

16. Παναγόπουλος Ιωάννης
17. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου –
Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα
Δημιουργίας

18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη –
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

19. Κόρδας Θεόδωρος
20. Παναγούλης Αθανάσιος - Επικεφαλής της
παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική
Κίνηση Πολιτών»
21. Βαγγελάτου Χρυσαυγή – Επικεφαλής
της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Πύργου»

22. Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος
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23. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του
Δήμου Π. Λιβέρη.
------------------------------------Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 5ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης καθορισμού αποζημίωσης
του Προέδρου της ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ» και παραχώρησε το λόγο στον Πρόεδρο της ΔΕΠ Α.Ε.
ΟΤΑ κ. Νικόλαο Χιώνη ο οποίος ανέφερε: « Ο ρόλος του Προέδρου δεν πρέπει να είναι
ευκαιριακός ή να παρευρίσκεται μόνο στα συμβούλια, διότι η επιχείρηση απαιτεί διαρκή
απασχόληση, εποπτεία και συγκεκριμένες ενέργειες για την κερδοφόρα πορεία της.
Υπάρχουν τρέχοντα θέματα της επιχείρησης, όπως η ανάδειξη και η αξιολόγηση του
Πάρκου Ξυστρή, τα απόβλητα ή ανακυκλώσιμα στο χώρο του Λατομείου, φυσικά όλα
αυτά προς όφελός της, τα οποία καθιστούν απαραίτητη την παρουσία του Προέδρου. Γι
αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα οικονομικά στοιχεία της
επιχείρησης, πήρε απόφαση για την καταβολή αποζημίωσης του Προέδρου…»
Το ύψος της αποζημίωσης όπως στην 28/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 873,94€ μικτά (πληρωτέο
628,42€ και 245,52€ για πληρωμή ΕΦΚΑ) που θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της
επιχείρησης (Κ.Α. 61.01.03).
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του καταστατικού της επιχείρησης: Στον
πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που
παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της
επιχείρησης.». Περαιτέρω: «Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων της παραγράφου
αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Ως ανώτατο χρηματικό όριο της αποζημίωσης που
μπορεί να καταβάλλεται στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου
δημοτικής επιχείρησης, ανάλογα με τις υπηρεσίες που οι ανωτέρω παρέχουν σε αυτήν,
ορίζεται 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.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν’ αποφασίσουν επί
του θέματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου
λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκηση (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
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2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 136 και της παρ. 5 του άρθρου 255 του Ν.
3463/06, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
3. Την παρ. 2 του άρθρου 19 του καταστατικού της ΔΕΠ Α.Ε ΟΤΑ
4. Την 26/2018 απόφαση με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ,
αφού έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της επιχείρησης μπορεί να
λαμβάνει αποζημίωση για τις υπηρεσίες που παρέχει καθημερινά, η οποία δεν
δύναται να ξεπερνά την αμοιβή που λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, καθώς και τη διαφαινόμενη αύξηση των εσόδων της επιχείρησης για
το τρέχον έτος όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου πρότεινε στο
Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό αποζημίωσης του Προέδρου αυτής στο ποσό
των 873,94€ μικτά
μετά από διαλογική συζήτηση

κατά πλειοψηφία α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο της ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ κ. Νικόλαο Χιώνη για τις
υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, ποσού ύψους 873,94€ μικτά (πληρωτέο
628,42€ και 245,52€ για πληρωμή ΕΦΚΑ) το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
αυτής και συγκεκριμένα τον Κ.Α 61.01.03.
-

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Ανα.Σ.Α» - Αντιπρόεδρος κ. Ι. Βαρελάς,
δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.
Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Β. Παναγόπουλος, δήλωσε ότι ψηφίζει
αρνητικά, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Θα μπορούσε η αποζημίωση του
Προέδρου της επιχείρησης να είναι μικρότερη από αυτή που δικαιούται ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου μήπως μπορέσει να επιβιώσει. Βέβαια υπάρχει μια
προοπτική όπως φαίνεται και μέσα στην εισήγηση ότι θα αυξηθούν τα έσοδα της. Το
καταστατικό όμως δεν λέει για το τι πρόκειται να γίνει, μιλάει για την προηγούμενη
διαχειριστική περίοδο. Με μια προηγούμενη διαχειριστική περίοδο ζημιογόνα, εγώ δεν
μπορώ να ψηφίσω να αυξηθούν ακόμη τα έξοδα της επιχείρησης» .
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν. Βλαχαντώνης, Κ.Γεράνιος, Θ. Κανελλόπουλος, Π.
Αντωνακόπουλος, Α. Καράμπελας, Ι. Παναγόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του
Γεωργίου, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Θ. Κόρδας, Α. Παναγούλης Χ.
Βαγγελάτου, Χ. Αθανάσουλας, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν το θέμα
τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 402/2018.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 25 – 9 – 2018
Ο ΑΝΤΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
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