ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΚ9-Υ63

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ
ΑΠΟΠΑΚΑ

Από ηο ππακηικό ηηρ 5/2013 ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος.
Απιθ. Απόθαζηρ 48/2013
«Πεπί ηηρ απιθ. 6/2013 Απόθαζηρ ηος Γ.. ηηρ Θοινωθελούρ Δπισείπηζηρ Παιδείαρ &
Πεπιβάλλονηορ Γήμος Κονεμβαζιάρ, πος αθοπά ππόηαζη για ηην αμοιβή ηος
πποέδπος ηος Γ..».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο ηέζζεξηο (04) ηνπ κελόο Μαξηίνπ 2013, εκέξα ηεο εβδνκάδνο
Γεπηέξα θαη ώξα 17,00, 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 5/28-02-2013 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:
ΠΑΡΟΛΣΔ
ΑΠΟΛΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο
Πξόεδξνο Γ.. 1.
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο
2.
Μηραιόπνπινο Μηραήι Αληηπξόεδξνο Γ.. 2.
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
3.
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Γξακκαηέαο Γ.. 3.
Σζάθνο Κσλζηαληίλνο
4.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Αληηδήκαξρνο
6.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
νπξιάο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα
11. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
12. Κνιιηάθνο Ισάλλεο
13. Λύξαο Υαξάιακπνο
14. Πεηξάθεο Υξήζηνο
15. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
16. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
17. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
18. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
19. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
20. Σζάθνο Πέηξνο
21. Υαξακήο Αληώληνο
22. Μέληεο Γεώξγηνο
23. Κξππσηόο Παλαγηώηεο
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, Μπηιιίλεο Παλαγηώηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο
Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Κ.
Μεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Κ.
Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ.
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ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην δέθαην ηξίην (13ν) ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Κσλ/λν Μαπξνκηράιε, ν νπνίνο είπε ηα
εμήο:
ύκθσλα κε ηελ παξ. 5 άξζξν 255 Ν. 3463/06, ζηνλ πξόεδξν ή ζηνλ αληηπξόεδξν (δει. ζε
έλαλ από ηνπο δύν ζύκθσλα κε ηελ εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ αξηζ. 16/07) ηνπ
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηελ επηρείξεζε, κπνξεί λα
θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ε νπνία νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ
ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί
λα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ απνδεκηώζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ιακβάλεηαη
νπσζδήπνηε ππόςε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ πξνεγνύκελε
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. Η δηαπίζησζε απηή ζπληζηά θαη ηελ εθ ηνπ λόκνπ απαηηνύκελε αηηηνινγία
ηεο αλσηέξσ πξόηαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο (ΤΠΔΓΓΑ Δγθ 16/07).
ύκθσλα κε ηελ παξ. 5 άξζξν 255 Ν. 3463/06 κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ,
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηεο Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.,
θαζνξίδνληαη ηα αλώηεξα ρξεκαηηθά όξηα ησλ σο άλσ απνδεκηώζεσλ.
Καη' εμνπζηνδόηεζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο εθδόζεθε ε απόθαζε 61995/13.11.2007 ΤΠ.Δ.,
κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε σο αλώηαην ρξεκαηηθό όξην ηεο απνδεκίσζεο πνπ κπνξεί λα
θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξόεδξν ή ζηνλ αληηπξόεδξν ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θνηλσθεινύο
δεκνηηθήο επηρείξεζεο, αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ νη αλσηέξσ παξέρνπλ ζε απηήλ, ην πνζό
πνπ θαηαβάιιεηαη σο έμνδα παξάζηαζεο ζηνλ πξόεδξν ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ,
δπλάκεη ηεο απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ πνπ εθδίδεηαη
θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζε
ζπλδπαζκό κε ηα νξηδόκελα ζηηο παξ. 2β θαη 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.
ύκθσλα κε άξζξν 3 ηεο απόθαζεο 61995/13.11.2007 ΤΠ.Δ., ην αθξηβέο πνζό ησλ
αλσηέξσ απνδεκηώζεσλ, θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ θαη ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο,
ιακβαλνκέλεο ππνρξεσηηθά ππόςε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο απηήο θαηά ηελ πξνεγνύκελε
δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. ηελ πεξίπησζε λενζύζηαησλ θνηλσθειώλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ
επηρεηξήζεσλ, πνπ δελ δηαζέηνπλ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ πξνεγνύκελεο
νηθνλνκηθήο ρξήζεο, νη ελ ιόγσ απνδεκηώζεηο ππνινγίδνληαη, θαη’ εμαίξεζε, βάζεη ησλ ζπλνιηθώλ
εζόδσλ ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ, όπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό
ηνπο ηνπ πξώηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο πξώηεο θαηάζηαζεο
ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηνπο, ηπρόλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύςνπλ σο πξνο ην ύςνο
ησλ απνδεκηώζεσλ, ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθώο ππνινγηζζείζεο, ζπκςεθίδνληαη κε απηέο πνπ ζα
ιάβνπλ ηα ελ ιόγσ όξγαλα θαηά ην επόκελν νηθνλνκηθό έηνο.
Μεηά ηελ ηζρύ ηνπ Ν.3852/2010, ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δελ ιακβάλεη πηα
έμνδα παξάζηαζεο, αιιά αληηκηζζία. Δηδηθόηεξα:
Οη Πξόεδξνη Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ ιακβάλνπλ ην ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%) ηεο αληηκηζζίαο
πνπ αλαινγεί ζην δήκαξρν (παξ. 3 άξζξν 92 Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010 ηεύρνο Α’).
Η αληηκηζζία ησλ δεκάξρσλ ζε δήκνπο κε πιεζπζκό άλσ ησλ εθαηό ρηιηάδσλ (100.000)
θαηνίθσλ είλαη ηζόπνζε κε ην ζύλνιν ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα
Τπνπξγείνπ, ησλ δεκάξρσλ ησλ δήκσλ κε πιεζπζκό από είθνζη ρηιηάδεο (20.000) έσο εθαηό
ρηιηάδεο (100.000) θαηνίθνπο είλαη ηζόπνζε κε ην νγδόληα ηνηο εθαηό (80%) ησλ αλσηέξσ
απνδνρώλ θαη ησλ δεκάξρσλ ησλ δήκσλ κε πιεζπζκό θάησ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000)
θαηνίθσλ είλαη ηζόπνζε κε ην εμήληα ηνηο εθαηό (60%) ησλ αλσηέξσ απνδνρώλ (παξ. 2 άξζξν
92 Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/2010 ηεύρνο Α’).
Με βάζε ηα αλσηέξσ ε αληηκηζζία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
καο νξίδεηαη ζε 720,00 €, πνζό κέρξη ην νπνίν θαη’ αλώηαην όξην κπνξεί λα νξίδεηαη ε ακνηβή
ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηεο επηρείξεζεο.
Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Αληηδεκάξρνπ θαη έιαβε ππόςε ηνπ:
ηελ παξ 5 Άξζξν 255 Ν. 3463/2006
ην άξζξν 92 ηνπ Ν.3852/2010
ηελ απόθαζε 61995/13.11.2007 ηνπ ΤΠ.Δ.
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ηελ εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ αξηζ. 16/2007
ην γεγνλόο όηη ε αληηκηζζία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
αλέξρεηαη ζε 720,00 €
ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο
ηελ απόθαζε αξηζ. 6/2013 ηνπ Γ.. ηεο ΚΔΠΠΔΓΜ, κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη ε
απνδεκίσζε ηνπ πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΨΖΦΗΑ
Καζνξίδεη ην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ κε ηελ επσλπκία «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζεο Παηδείαο θαη
Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Μνλεκβαζίαο (ΚΔΠΠΔΓΜ)», ζε 300,00 €.
Μεηνςεθνύλησλ ησλ:
Α. Υαξακή, ν νπνίνο είπε όηη είλαη πάγηα ηαθηηθή ηνπ λα κελ ςεθίδεη ηέηνηεο ακνηβέο,
δηόηη ηα θαζήθνληα απηά κπνξνύλ λα αζθνύληαη από ηνπο Αληηδεκάξρνπο.
Π. Σζάθνπ, ν νπνίνο είπε όηη ηα θαζήθνληα απηά λα αζθνύληαη από αξκόδην
Αληηδήκαξρν, ή ζύκβνπιν, ή θάπνηνλ ππάιιειν.
Ζ Απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 48/2013.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνύινο πύξνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο Μηραιόπνπινο Μηραήι Αληηπξόεδξνο Γ..
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο Αληηδήκαξρνο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο Αληηδήκαξρνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο
νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Λύξαο Υαξάιακπνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Σζάθνο Πέηξνο
Υαξακήο Αληώληνο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Μέληεο Γεώξγηνο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Παπαδάθε Δπγελία
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