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ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 18/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 300/2011

«Πεξί εγθξίζεσο ηεο αξηζ. 12/2011 Απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ. πνπ αθνξά
ηνλ θαζνξηζκό ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Πξνέδξνπ Δπηρείξεζεο θαη ησλ κειώλ ηνπ Γ..
γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ..».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 19 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε
θαη ώξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 18/13-10-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010
(ΦΔΚ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο πξόεδξνο
1.
Μαξνύζεο Χαξάιακπνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
2.
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
3.
Σζάθνο Κσλζηαληίλνο
4.
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
6.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
7.
Κνπηζνληθνιήο Χαξάιακπνο
8.
Λύξαο Χαξάιακπνο
9.
Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
10. Πεηξάθεο Χξήζηνο
11. Πξηθηάθε-Χαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
12. νπξιάο Ισάλλεο
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
14. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
15. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
16. Μηραιόπνπινο Μηραήι
17. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
18. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
19. Σζάθνο Πέηξνο
20. Χαξακήο Αληώληνο
21. Χξηζηάθνο ηαύξνο
22. Κξππσηόο Παλαγηώηεο
23. Μέληεο Γεώξγηνο
24. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, σηήξαιεο Χξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Ψπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο
Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Φάββαο βαζίιεηνο Σ.Κ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Μπίιηαο Γεώξγηνο
Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, Μπαηζάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Αγίσλ Απνζηόισλ, Σδεξεθόο
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Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ Καζηαληάο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Κ.
Ληξώλ, Χνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Χξηζηνθνξάθνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ,
Μπέιεζεο Αιέμαλδξνο Σ.Κ. Ρεηρέαο, αξγθάλεο Γεώξγηνο Σ.Κ. πθέαο, Κιεξνλόκνο Κσλ/λνο
Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινύ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο απερώξεζαλ νη θ.θ. Πεηξάθεο Χξήζηνο θαη ηαζάθεο
Παλαγηώηεο.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Πξόεδξν ηεο Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ. θ. Καινγεξίλε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Με ηελ αξηζ. 12/2011 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ. πξνηείλεηαη
πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ ακνηβή ηνπ πξνέδξνπ ηεο
επηρείξεζεο θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ κειώλ ηνπ Γ.. γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σελ απόθαζε απηή ζέησ ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη
εηζεγνύκαη γηα ηελ έγθξηζή ηεο, κε ηελ εμήο ηξνπνπνίεζε αληί γηα απνδεκίσζε ρηιίσλ (1.000) €
ην κήλα, πξνηείλσ λα είλαη νθηαθόζηα (800,00) € κηθηά θαη αλάινγα λα πξνζαξκνζηεί θαη ε
απνδεκίσζε ησλ κειώλ ηνπ Γ..
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ., έιαβε
ππόςε ηνπ, ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 256 ηνπ Ν.
3463/2006 θαη ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
όπσο ιεπηνκεξώο αλαθέξεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά:

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία

Καζνξίδεη ηελ κεληαία απνδεκίσζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Παηδείαο θαη
Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε νθηαθόζηα (800,00) € θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ
κειώλ ηνπ Γ.. γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζε
πνζνζηό ηέζζεξα ηνηο εθαηό (4%) επί ηεο ακνηβήο ηνπ πξνέδξνπ, δειαδή ζε ηξηάληα δύν
(32,00) €, θαηά ζπλεδξίαζε.
Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Μαζηνξόπνπινπ, Νηθνιηλάθνπ, Χξηζηάθνπ, Παπαδάθε, Χαξακή,
Κξππσηνύ, Σζάθνπ Πέηξνπ, Μηραιόπνπινπ θαη Γεκεηξόπνπινπ, νη νπνίνη είπαλ ηα εμήο:
Ο θ. Μαζηνξόπνπινο είπε όηη ε ζπδήηεζε γηα κηζζνύο είλαη θησρή θαη ιππεξή, έπξεπε λα
ιεθζνύλ ππόςε νη δύζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη λα κελ ππάξμεη ζέκα απνδεκίσζεο. Έπξεπε λα
γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο. Ο θ. Χξηζηάθνο είπε όηη δελ ππάξρεη
ζνβαξό αληηθείκελν ζηελ επηρείξεζε παξά κόλν ην βνήζεηα ζην ζπίηη, ζα κπνξνύζε έλαο
αληηδήκαξρνο λα ην δηνηθεί απηό κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Ο θ. Νηθνιηλάθνο είπε όηη
δεκηνπξγείηαη κία αθόκε έκκηζζε ζέζε. Γηα ηηο βελδίλεο ζα κπνξνύζε λα επηβαξπλζεί ν Γήκνο.
Δθκεηαιιεπόκαζηε ην λόκν, ηα ζρνιεία είλαη πεξηζζόηεξα από ην βνήζεηα ζην ζπίηη, είλαη αδηθία
γηα ηνπο Πξνέδξνπο πνπ βγάδνπλ όγθν δνπιεηάο θαη εξγαηνώξεο θαη παίξλνπλ 300 €. Ο θ.
Σζάθνο είπε όηη είλαη απαξάδεθην ζε ηέηνηα επνρή ν Γήκνο λα δεκηνπξγεί έκκηζζεο ζέζεηο, είλαη
πξόθιεζε γηα ηνλ θόζκν. Με ην λέν κηζζνιόγην επηζηήκνλεο παίξλνπλ 548 €. Η ζέζε ηνπ
πξνέδξνπ είλαη άλεπ δνπιεηάο. Καηαγγέιιεη ηηο ζέζεηο Πξνέδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ. Να
αζρνιεζεί έλαο Αληηδήκαξρνο. Ο θ. Χαξακήο ςεθίδεη κόλν ηελ απνδεκίσζε ησλ κειώλ ηνπ Γ..
Ο θ. Παπαδάθεο είπε λα κελ πξνζσπνπνηνύκε απηέο ηηο ζέζεηο, δελ ππάξρεη ζέκα γηα ηνλ θ.
Καινγεξίλε, ε παξάηαμε έρεη εθθξαζηεί γη’ απηέο ηηο ζέζεηο, δελ ςεθίδεη έκκηζζε ζέζε. Ο θ.
Γεκεηξόπνπινο εθθξάδεη βαζύ πξνβιεκαηηζκό θαη όηη ππάξρεη ε πηζαλόηεηα λα κελ κπνξεί ν
Γήκνο λα πιεξώζεη απηέο ηηο ζέζεηο. Ο θ. Κξππσηόο είπε όηη δελ ςεθίδεη ηελ απνδεκίσζε.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 300/2011.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνύινο πύξνο
Μέληεο Γεώξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
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Αθξηβέο Απόζπαζκα
Μνιάνη 31-10-2011
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθε Δπγελία

Κνπηζνληθνιήο Χαξάιακπνο
Λύξαο Χαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Πεηξάθεο Χξήζηνο
Πξηθηάθε-Χ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ισάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
Μηραιόπνπινο Μηραήι
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Χαξακήο Αληώληνο
Χξηζηάθνο ηαύξνο
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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