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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 1/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 1/2012
«Πεξί εγθξίζεσο ηεο αξηζ. 15/2011 Απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Κνηλσθεινύο
Δπηρείξεζεο Παηδείαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, ε νπνία αθνξά ηελ
θαηάξηηζε ηνπ δηεηνύο πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο Δπηρείξεζεο».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 17 Ιαλνπαξίνπ 2012, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σξίηε θαη ψξα 17,00,
ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε
αξηζκφ 01/13-01-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε
λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη έλα (21) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο πχξνο πξφεδξνο
1.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
2.
Μαξνχζεο Υαξάιακπνο
3.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
3.
νπξιάο Ισάλλεο
4.
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
4.
Μηραιφπνπινο Μηραήι
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
5.
Υαξακήο Αληψληνο
6.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
6.
Σζάθνο Κσλζηαληίλνο
7.
Λχξαο Υαξάιακπνο
8.
Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
9.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
11. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
12. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
13. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
14. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
15. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
16. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
16. Σζάθνο Πέηξνο
18. Υξηζηάθνο ηαχξνο
19. Μέληεο Γεψξγηνο
20. Κξππσηφο Παλαγηψηεο
21. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο
Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, θάγθνο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγίνπ Ισάλλνπ, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Κ.
Διαίαο, Κνληάθνο Ηιίαο Σ.Κ. Διίθαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεψξγηνο
Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ, Μαλίθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Λακπνθάκπνπ, Βαξβαξέζζνο Γεψξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ,
Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ληξψλ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Μεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο
Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ.
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Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Κ. πθέαο,
Κιεξνλφκνο Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινχ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ 12νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεψξγηνο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην πξψην ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ Πξφεδξν ηεο Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ. θ. Καινγεξίλε ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Μεηά ηελ ζχζηαζε ηεο Κνηλσθεινχο επηρείξεζεο [ΦΔΚ 1333/β/16-06-2011] θαη ζχκθσλα κε
ηελ παξ 1 Άξζξν 259 Ν. 3463/06, ε θνηλσθειήο επηρείξεζε είλαη δπλαηφλ λα ρξεκαηνδνηείηαη
απφ ηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο παξερφκελεο απφ απηήλ ππεξεζίεο, κεηά
απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ
απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. Πξνυπφζεζε πξνο ηνχην απνηειεί ε
θαηάζεζε απφ ηελ επηρείξεζε δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο απηήο, ζην νπνίν νπσζδήπνηε
αλαθέξνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ππεξεζίεο, ε νηθνλνκηθή δαπάλε απηψλ θαη ε ελδερφκελε
ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηπρφλ ηέιε ηεο παξαγξάθνπ 3 ή άιινπο πφξνπο, θαζψο θαη νη
εηδηθφηεξνη φξνη άζθεζήο ηεο.
Σα ζηνηρεία ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο, θαζψο θαη εθείλα πνπ ζπλαθψο πξνθξίλνπλ ν
Ο.Σ.Α. θαη ε θνηλσθειήο επηρείξεζε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νπσζδήπνηε ηα δηθαηψκαηα θαη νη
ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ, θαζψο θαη ξήηξεο ζε πεξίπησζε παξαβάζεσο ζπκθσλεζέλησλ φξσλ,
απνηεινχλ ην πεξηερφκελν ζπκβάζεσο, ε νπνία ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπο.
Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000, ΦΔΚ 248 Α΄),
φπσο ηζρχεη θαη δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε γηα άιινπο ζθνπνχο,
εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφγξακκα δξάζεο, νχηε λα απνηειέζεη αληηθείκελν
ρξεκαηνδφηεζεο πξνο άιιε επηρείξεζε Ο.Σ.Α. (παξ 2 Άξζξν 259 Ν. 3463/06).
χκθσλα κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν.3979/2011, θαηά ηελ αιεζή έλλνηα ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ λ. 3463/2006 ζηε ρξεκαηνδφηεζε θνηλσθειψλ
επηρεηξήζεσλ γηα δξαζηεξηφηεηεο θαη παξερφκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο ελ γέλεη
νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ.
Απαξαίηεηε είλαη επίζεο ε ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ ρξεκαηνδνηνχληνο ΟΣΑ θαη ηεο
επηρείξεζεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, θαζψο θαη εθείλα πνπ ζπλαθψο θξίλνπλ σο απαηηνχκελα νη σο άλσ ζπκβαιιφκελνη,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ νπσζδήπνηε ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ, αιιά θαη νη
ξήηξεο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ ζπκθσλεκέλσλ φξσλ. Η ζχκβαζε απηή έρεη εηδηθφ θαη
απνθιεηζηηθφ ραξαθηήξα, δελ ζπγρέεηαη δε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν κε ηηο πξνγξακκαηηθέο
ζπκβάζεηο ηνπ άξζξνπ 225. (Δγθ. ΤΠΔΓΓΑ 16/2007).
Δθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, είλαη
δπλαηή, κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απηήο, ε είζπξαμε εχινγεο απνδεκίσζεο απφ
ηνπο απνδέθηεο απηψλ γηα θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Η
ζρεηηθή απφθαζε ππφθεηηαη ζηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ (παξ 3 Άξζξν 259 Ν.
3463/06).
Tα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο πεγέο ή άιιεο, πνπ ζπλδένληαη
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηoπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο (φπσο πρ ε ιεηηνπξγία θπιηθείνπ ζε
πνιηηηζηηθφ θέληξν ή κνπζείν), δελ αιινηψλνπλ ηνλ θνηλσθειή ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζεο. Οη
πφξνη απηνί δηαηίζεληαη απφ ηελ επηρείξεζε απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηθαλνπνίεζε-ρξεκαηνδφηεζε
ησλ θαηαζηαηηθψλ ηεο ζθνπψλ. (Δγθ. ΤΠΔΓΓΑ 16/2007).
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, πνπ
εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ., κπνξεί λα πξνζδηνξίδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ
πεξηέρεη ην πξφγξακκα δξάζεο ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ ΓΚΚ, ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο, νη πξνυπνζέζεηο αλαζεψξεζήο ηνπ θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ Άξζξν 259 ηνπ Ν. 3463/06. Καηά εμνπζηνδφηεζε
ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο εθδφζεθε ε Απφθαζε ΤΠΔΓΓΑ νηθ. 43887/03.08.2007 (ΦΔΚ
1574/17.08.2007 ηεχρνο Β’) «Πεξηερφκελν δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο θνηλσθεινχο
δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο επηρείξεζεο».
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Οη ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ζπλέηαμαλ δηεηέο πξφγξακκα δξάζεο ζχκθσλα κε ηηο
αλσηέξσ δηαηάμεηο. αο θαιψ λα ςεθίζνπκε ηελ θαηάξηηζή ηνπ θαη ηελ θνηλνπνίεζε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ έγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο.
ηε ζπλέρεηα ην ιφγν πήξαλ ηα κέιε ηνπ Γ.. ηαχξνο Υξηζηάθνο θαη Μαξία Υαξακή, ηα
νπνία ηάζζνληαη ππέξ ηεο έγθξηζεο ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο 2012-2013, θαζψο
θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2012, κε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο:
Άλζξσπνο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη έλλνηεο αιιειέλδεηεο, αλαπφζπαζηα δεκέλεο κεηαμχ
ηνπο. Ο άλζξσπνο αξρηθά επεξεάδεηαη απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, ηα δσηθά θαη θπηηθά είδε ηνπ
θαη αξγφηεξα επεκβαίλεη θαη ν ίδηνο ζ’ απηφ ην ρψξν, αθήλνληαο ηα ίρλε ηνπ πάλσ ηνπ, φπσο ηα
δαθηπιηθά ηνπ απνηππψκαηα ζηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Η αλάπηπμε ηνπ ζπνπδαίνπ Διιεληθνχ
πνιηηηζκνχ νθεηιφηαλ αθξηβψο ζηελ ηζνξξνπεκέλε θαη δσνγφλα ζρέζε αλζξψπνπ θαη θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο.
ηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ καο, ην ηνπίν ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία θαη αληηζέζεηο,
ζπλδπάδνληαο ζάιαζζα, βνπλφ, πεδηάδα. Σν πγξφ ζηνηρείν ζπληείλεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζχλζεηνπ
ηξφπνπ δσήο, ηδηαίηεξα επηηπρνχο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε, ε πεδηάδα δηεπθνιχλεη
ηηο θαιιηέξγεηεο, ελψ ζηα νξεηλά επλνείηαη ε θηελνηξνθία.
ηελ επνρή καο, σζηφζν, ε αιιειεπίδξαζε πεξηβάιινληνο – αλζξψπνπ, ιφγσ ηεο
ππεξβνιηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο θχζεο απφ ηνλ άλζξσπν, αληί γηα δσνγφλα, ηείλεη λα είλαη
θαηαζηξνθηθή. ην βσκφ ηνπ θέξδνπο, θαηαζηξέθνπκε ην πεξηβάιινλ θαη ζηε ζπλέρεηα απηφ
θαηαζηξέθεη εκάο.
Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, ε δξάζε ηεο θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα
δψζεη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο φισλ ησλ δεκνηψλ θαη θπξίσο ησλ
παηδηψλ, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ θηλήκαηνο ηνπ εζεινληηζκνχ κε επίθεληξν ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζε πξψηε θάζε, ζα πξέπεη ζε θάζε δεκνηηθή ελφηεηα λα
πξνγξακκαηηζηνχλ δξάζεηο ηεο εηαηξείαο κε ηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, ηελ έθδνζε θπιιαδίσλ θαη
ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ ελεκέξσζεο θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εζεινληψλ, νη νπνίνη κεηά
απφ θαηάιιειε εθπαίδεπζε λα ελεκεξψζνπλ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ δήκνπ καο γηα ηελ αλαθχθισζε
ησλ ζθνππηδηψλ.
Δπίζεο ζα πξέπεη, κε ηε δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ αιιά θαη εζεινληηθήο εξγαζίαο,
λα δηαηεξνχληαη νη παξαιίεο ηνπ δήκνπ θαζαξέο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο
πεξηφδνπ θαη λα δηελεξγεζνχλ δελδξνθπηεχζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Να απνθαζίζεη ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ εθπφλεζε πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ε νπνία ζα
πξνηείλεη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην Γήκν καο ζε θξίζηκα δεηήκαηα φπσο
θσηνβνιηατθά, αηνιηθά πάξθα, γηα λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο κεηαηξνπήο ηνπ δήκνπ καο ζε
βηνκεραληθή δψλε.
Καη ηε δηάζεζε πίζησζεο γηα ηε δηνξγάλσζε εκεξίδαο κε ζέκα ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηίλσλ
πφξσλ ηεο πεξηνρήο καο θαη ηελ αλάιεςε δξάζεσλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ ζηελ
νξζή ρξήζε ηνπ λεξνχ.
Η Κνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε κε ηελ επσλπκία «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε
Παηδείαο & Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο», κε ηελ αξηζ. 15/2011 απφθαζή ηεο
ελέθξηλε δηεηέο πξφγξακκα δξάζεο ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο.
Καηφπηλ απηψλ

Δηζεγνύκαη

Όπσο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην εγθξίλεη ην δηεηέο πξφγξακκα δξάζεο ηεο Κνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο Παηδείαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ καο.
Σν Γ.. αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε ηνπ
ηελ Απφθαζε ΤΠΔΓΓΑ νηθ. 43887/03.08.2007 (ΦΔΚ 1574/17.08.2007 ηεχρνο Β’), κε ηελ
νπνία πξνζδηνξίζηεθε ην πεξηερφκελν δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο θνηλσθεινχο δεκνηηθήο
επηρείξεζεο,
ηελ παξ 4 ηνπ Άξζξνπ 259 ηνπ Ν. 3463/06
ηελ παξ.6 ηνπ Άξζξνπ 44 ηνπ Ν.3979/2011
ηελ Δγθ. ΤΠΔΓΓΑ 16/2007
ηελ εγθ.50/66984/28.12.2010 ΤΠ.Δ.Α.&Η.Γ.
ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο επηρείξεζεο
ηελ απφθαζε 15/2011 ηνπ Γ.. ηεο επηρείξεζεο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην πξφγξακκα
δξάζεο ηεο επηρείξεζεο
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Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθσλα

1. Σελ έγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία

«Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Παηδείαο & Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο», ζχκθσλα

κε ην δηεηέο πξφγξακκα δξάζεο ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο
απφθαζεο.
2. Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν φπσο πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, νη φξνη
ηεο νπνίαο είλαη νη αθφινπζνη:
ΤΜΒΑΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΓΙΔΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΡΑΗ
ΚΟΙΝΩΦΔΛΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ
«ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ
ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ [Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ.]»
ηνπο Μνιάνπο , ζήκεξα ………………………………………. νη αθφινπζνη ζπκβαιιφκελνη θνξείο:
Αθελφο κελ ν Γήκνο Μνλεκβαζηάο ν νπνίνο εδξεχεη ζηνπο Μνιάνπο Λαθσλίαο (Σ.Κ.: 230 52),
ζα θαιείηαη ζηα επφκελα Γήκνο θαη εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν θ. Ηξαθιή
Σξηρείιε θαη αθεηέξνπ δε ην Ν.Π.Ι.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΑΙΓΔΙΑ &
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ [Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ.]» ε νπνία εδξεχεη ζηε Νεάπνιε
Λαθσλίαο, ζα θαιείηαη ζηα επφκελα επηρείξεζε θαη εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ
πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Ηιία Καινγεξίλε.
Έρνληαο ππόςε:
ηελ Απφθαζε ΤΠΔΓΓΑ νηθ. 43887/03.08.2007 (ΦΔΚ 1574/17.08.2007 ηεχρνο Β’), κε ηελ
νπνία πξνζδηνξίζηεθε ην πεξηερφκελν δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο θνηλσθεινχο δεκνηηθήο ή
θνηλνηηθήο επηρείξεζεο,
ηελ παξ 4 ηνπ Άξζξνπ 259 ηνπ Ν. 3463/06
ηελ παξ.6 ηνπ Άξζξνπ 44 ηνπ Ν.3979/2011
ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ. 15/2011 απφθαζε
ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Παηδείαο & Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο [Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ.]
θαη ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο
ηελ…. απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο κε
βάζε ην ζρέδην δξάζεο
ηελ Δγθ. ΤΠΔΓΓΑ 16/2007
ηελ εγθ.50/66984/28.12.2010 ΤΠ.Δ.Α.&Η.Γ.
ΆΡΘΡΟ 1
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΜΒΑΗ
Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε αληηθεηκέλνπ ζχκβαζεο
θνπφο ηεο ζχκβαζεο - ζηφρνο
Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ
Καηαλνκή δξάζεσλ κέζα ζηελ δηεηή πεξίνδν - δηάξθεηα ζχκβαζεο
Πξνυπνινγηζκφο - Κνζηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ ζε εηήζηα βάζε
Τπνινγηζκφο ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε
εηήζηα βάζε (απνδεκηψζεηο γηα παξνρή ππεξεζηψλ, επηρνξεγήζεηο θιπ).
Ύςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ δήκν ή ηελ θνηλφηεηα γηα ηελ δηεηή
πεξίνδν.
Γηεηέο ηακηαθφ πξφγξακκα - Πξφβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ρξεκαηνδφηεζεο
Πφξνη – ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο
Όξγαλα παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
Ρήηξεο
Αλαζεψξεζε πξνγξάκκαηνο δξάζεο
Δπίιπζε δηαθνξψλ
Σειηθέο δηαηάμεηο
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ΑΡΘΡΟ 2
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΤΜΒΑΗ
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πινπνίεζε ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο
θνηλσθεινχο δεκνηηθήο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΠΑΙΓΔΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ [ Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ.]», ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ηηο ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζην Κεθάιαην 3 ηνπ
πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο επηρείξεζεο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΟΠΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΣΟΥΟ
θνπφο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δηεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηεο
θνηλσθεινχο δεκνηηθήο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΑΙΓΔΙΑ &
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ [ Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ.]».
ΑΡΘΡΟ 4

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ

1. Ο Γήκνο αλαιακβάλεη ηα εμήο:
α) Να επνπηεχεη θαη λα επηηεξεί ηε δηαδηθαζία παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ηειηθνχο
απνδέθηεο
β) Να πξνζθέξεη ηελ αλαγθαία ππνδνκή θαη ηελ απαξαίηεηε δηνηθεηηθή, επηζηεκνληθή θαη
ηερληθή ππνζηήξημε ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:
γ) Να θαηαβάιιεη ζηελ επηρείξεζε ρσξίο θαζπζηεξήζεηο ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 7
ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν απηφ.
2. Η επηρείξεζε αλαιακβάλεη:
Γηαζέηεη άηνκα απφ ην ίδην πξνζσπηθφ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θ.ι.π.)
ην νπνίν ζα απαζρνιείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζχκβαζεο ή ηπρφλ απαηηνχκελσλ εμσηεξηθψλ
ζπλεξγαηψλ.
Έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην ζρέδην δξάζεο.
ΑΡΘΡΟ 5
Καηαλνκή δξάζεσλ κέζα ζηελ δηεηή πεξίνδν – δηάξθεηα ζύκβαζεο
Η θαηαλνκή ησλ δξάζεσλ κέζα ζηε δηεηή παξάδνζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
Κεθάιαην 3 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ- Κνζηνιόγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηώλ ζε εηήζηα
βάζε
Ο πξνυπνινγηζκφο θαηά Γξάζε θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο
παξνχζαο χκβαζεο αλέξρεηαη ζε πνζφ 161.522,00 €, θαη αλαιύεηαη ζε 82.736,00 γηα ην
έηνο 2012 θαη 78.786,00 γηα ην έηνο 2013. Η αλάιπζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλε κε ηα θεθάιαηα 4 θαη 5 θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ θεθαιαίνπ 7ηνπ πξνγξάκκαηνο
δξάζεο.
ΑΡΘΡΟ 7
Τπνινγηζκόο ησλ εζόδσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο δξαζηεξηόηεηεο
ζε εηήζηα βάζε (απνδεκηώζεηο γηα παξνρή ππεξεζηώλ, επηρνξεγήζεηο θιπ).
Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο αθνινπζεί ηελ αλάιπζε ηνπ θεθαιαίνπ 5 ηνπ
πξνγξάκκαηνο δξάζεο.
ΑΡΘΡΟ 8
Ύςνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο επηρείξεζεο από ηνλ δήκν γηα ηελ δηεηή πεξίνδνηακεηαθό πξόγξακκα
Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Γήκνπ πξνο ηελ επηρείξεζε γηα νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ κείνλ ηα
έζνδα απφ ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο φπσο αλαιπηηθά εθηίζεληαη ζην Κεθάιαην 6 ηνπ
πξνγξάκκαηνο δξάζεο.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΠΟΡΟΙ – ΣΡΟΠΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
1.
Οη πφξνη ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Γήκνπ Μνλεκβαζηάο θαη απφ ηα έζνδα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο.
2.
Ο Γήκνο έρεη εληάμεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ, ηνπ έηνπο 2012, ην πνζφ 50.000,00 € ζε
απηνηειή θσδηθφ αξηζκφ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο, ην πνζφ απηφ
κπνξεί λα εληζρπζεί, κέζα ζην 2012, κέρξη ην χςνο ησλ 82.736,00 €, αλάινγα κε ηελ πξφνδν
πινπνίεζε ηεο παξνχζεο. Αλάινγεο πξνβιέςεηο ζα γίλνπλ θαη γηα ηα επφκελα έηε, ζηνπο
αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο.
3.
Η θαηαβνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Γήκν γίλεηαη κε ηελ Πηζηνπνίεζε Πξνφδνπ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ απφ ηελ επηρείξεζε, μερσξηζηά
γηα θάζε είδνο δξαζηεξηφηεηαο φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη ζην άξζξν 1 ηνπ πξνγξάκκαηνο
δξάζεο.
ΑΡΘΡΟ 10
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Όξγαλα παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
Σελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ
Γήκνπ θαη ηεο επηρείξεζεο, έρεη ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο:
1.
Σνλ αληηδήκαξρν θ. Κνπηζνληθνιή Υαξάιακπν, σο εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο θαη
πξφεδξν ηεο επηηξνπήο
2.
Σνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ηεο επηρείξεζεο θ. Ηιία Καινγεξίλε σο εθπξφζσπν ηεο Γεκνηηθήο
Δπηρείξεζεο κε ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ
3.
Σνλ αληηδήκαξρν ηεο Γ.Δ. Βνηψλ θ. Πεηξάθε Υξήζην.
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο είλαη νη εμήο:
α. Παξαθνινπζεί ην πξφγξακκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη ζπληνλίδεη ην δηαηηζέκελν
πξνζσπηθφ.
β. Σξνπνπνηεί φπνηε ρξεηάδεηαη ην παξαπάλσ πξφγξακκα.
γ. Παξαθνινπζεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη ζπληάζζεη
έθζεζε ζε πεξίπησζε παξαβάζεσο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο.
δ. Δπηιακβάλεηαη ηπρφλ πξνβιεκάησλ ή δηαθσληψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο
ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα δψζεη ιχζεηο απεπζχλεηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
ε. Πξνζδηνξίδεη θαη παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο, κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πινπνίεζήο ηεο θαη παξεκβαίλεη γηα ηελ επίιπζε
θάζε δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο, δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα ηεο
εκπεξηζηαησκέλεο εξκελείαο θαη απνζαθήληζεο ησλ φξσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο.
3. Η Κνηλή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ είηε θαηφπηλ αηηήζεσο ελφο
ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο.
Ο Γήκνο Μνλεκβαζηάο εληέιιεηαη λα δηαζέζεη έλαλ ππάιιειφ ηνπ γηα ηε γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο, ζηνλ νπνίν αλαζέηεη ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. Οη απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο θαη θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά
ζηα ζπκβαιιφκελα κέξε. ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηεο ε Κνηλή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηα ινηπά
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο.
ΑΡΘΡΟ 12
ΡΗΣΡΔ
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Η
παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πνπ ζεσξνχληαη φινη
ζεκαληηθνί, ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ
εζψλ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, δίδεη ην δηθαίσκα ζην άιιν λα δεηήζεη θάζε ζεηηθή ή
απνζεηηθή δεκηά.
Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα επηβάιινληαη κε
απνθάζεηο ηνπ νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζε βάξνο ηνπ
ζπκβαιιφκελνπ πνπ έθαλε ηηο παξαβάζεηο νη εμήο ξήηξεο:
α. χζηαζε εθαξκνγήο ησλ φξσλ.
β. Απνδεκίσζε γηα ηελ δεκία πνπ έρεη επέιζεη απφ ηελ κε εθαξκνγή ησλ φξσλ.
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ΑΡΘΡΟ 13

Δπίιπζε Γηαθνξώλ
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θνξέσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο
Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο, απηή επηιχεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. Κάζε δηαθνξά
κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ πνπ δελ δχλαηαη λα δηεπζεηεζεί απφ ηελ Κνηλή Δπηηξνπή, ζα ιχεηαη
κε δηαηηεζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 867 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Σα
ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ λα νξηζηεί σο δηαηηεηήο ν Πξσηνδίθεο πνπ ζα νξίζεη ν
Πξντζηάκελνο ηνπ Πξσηνδηθείνπ Γπζείνπ.
ΑΡΘΡΟ 14
Αλαζεώξεζε πξνγξάκκαηνο δξάζεο
Σν πξφγξακκα δξάζεο δελ απαηηείηαη λα αλαζεσξεζεί εάλ πξνθχςνπλ εληφο ηεο δηεηίαο
απμνκεηψζεηο ησλ εμφδσλ θαη εζφδσλ θαηά δξαζηεξηφηεηα ή παξερφκελε ππεξεζία, πνπ δελ
νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ δήκν ή θνηλφηεηα.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απαηηείηαη ε αλαζεψξεζή ηνπ θαη λέα απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή
θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία πάλησο πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο απφ ηε
ζρεηηθή πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ.
ε θάζε πεξίπησζε ηξνπνπνηείηαη αλάινγα θαη ε παξνχζα ζχκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 15
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1.
Οη ζπκβαιιφκελνη θνξείο, γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ άξηηα πινπνίεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο γηα ηε δηνίθεζε εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κπνξνχλ λα ζπγθξνηήζνπλ θαη
άιιεο θνηλέο επηηξνπέο απφ εθπξνζψπνπο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θνξέσλ, κε αληίζηνηρεο
απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ ηνπο νξγάλσλ.
2.
Κακία ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε ή παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο δελ αλαγλσξίδεηαη ρσξίο
έγγξαθν πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.
3.
Η κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεψζεσλ απφ νπνηνλδήπνηε ζπκβαιιφκελν
ή ε αλνρή θαηαζηάζεσλ αληηζέησλ πξνο ηε ζχκβαζε ή ε θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε κέηξσλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ νπνηνλδήπνηε ζπκβαιιφκελν, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί παξαίηεζε ησλ
ζπκβαιινκέλσλ απφ δηθαίσκα ή απαιιαγή απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ε αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ
ζε ζπκβαιιφκελα κέξε πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ απηή ηε ζχκβαζε.
Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ νη ζπκβαιιφκελνη θαη πξνο απφδεημε
απηψλ ζπληάρζεθε ε ζχκβαζε απηή, ε νπνία αθνχ αλαγλψζζεθε, ππνγξάθηεθε ζε ηέζζεξα (4)
πξσηφηππα, δχν (2) γηα θάζε ζπκβαιιφκελν.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Γηα ην Γήκν Μνλεκβαζηάο
Γηα ηε Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ.
Ηξαθιήο Σξηρείιεο
Ηιίαο Καινγεξίλεο
Γήκαξρνο
Πξφεδξνο ηνπ Γ..
Ο θ. ηαχξνο Υξηζηάθνο δελ ςεθίδεη ηελ πίζησζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ
Πξνέδξνπ, δηφηη ζεσξεί φηη ε Δπηρείξεζε δελ έρεη νπζηαζηηθφ αληηθείκελν, πνπ λα δηθαηνινγεί
απαζρφιεζε θαη ακνηβή αηξεηνχ, εθηφο απφ ην Βνήζεηα ζην πίηη.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 01/2012.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνχινο πχξνο
Μέληεο Γεψξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Λχξαο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
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Αθξηβέο Απφζπαζκα
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθε Δπγελία

ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Κξππσηφο Παλαγηψηεο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
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