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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 242/2013
«Περί εγκρίσεως της αριθ. 38/2013 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου
Μονεμβασίας», η οποία αφορά τον προέλεγχο του απολογισμού οικ. έτους 2011».
Στους Μολάους σήμερα στις 3 του μηνός Οκτωβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη
και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς,
ύστερα από την με αριθμό 14/27-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα 20 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ. 1.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Χριστάκος Σταύρος
Γραμματέας Δ.Σ. 2.
Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος
3.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
4.
Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
4.
Λύρας Χαράλαμπος
5.
Μαρούσης Χαράλαμπος
5.
Κουτσονικολής Χαράλ. Αντιδήμαρχος
6.
Πετράκης Χρήστος
6.
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος 7.
Κρυπωτός Παναγιώτης
7.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος
8.
Αλειφέρη Παναγιώτα
9.
Κολλιάκος Ιωάννης
10. Σπυριδάκος Βασίλειος
11. Σταθάκης Παναγιώτης
12. Τσαφατίνου Κατερίνα
13. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
14. Νικολινάκος Παναγιώτης
15. Παπαδάκης Γεώργιος
16. Τσάκος Πέτρος
17. Χαραμής Αντώνιος
18. Μέντης Γεώργιος
19. Δουμάνης Δαμιανός
20. Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Τζάκας
Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. Ελίκας, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών,
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Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας,
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη συζήτηση του τρίτου θέματος προσήλθε ο κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος, μετά τη
συζήτηση του δέκατου έκτου θέματος αποχώρησε ο κ. Βουνελάκης και μετά τη συζήτηση του
δεκάτου εβδόμου θέματος προσήλθε η κ. Αλειφέρη Παναγιώτα. Τα θέματα 8, 9 & 10
συζητήθηκαν στο τέλος της συνεδρίασης, προκειμένου να προσέλθει η εισηγήτρια αυτών κ.
Αλειφέρη Παναγιώτα.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στην Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου κα Παναγ. Αλειφέρη, η οποία έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. 38/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η
οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2011 και εισηγήθηκε την έγκρισή της
από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο κ. Χριστάκος είπε: Όσον αφορά το απολογισμό του Νομικού Προσώπου για το έτος 2011
έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις: Πληρώθηκαν 13.000,00 ευρώ περίπου για την αγορά
προγράμματος οικονομικής διαχείρισης από το Νομικό Πρόσωπο και περίπου 8.000,00 € για
μισθοδοσία Προέδρου και Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου . Η δαπάνη αυτή θα μπορούσε να
είχε αποφευχθεί για το Δήμο, αν οι αρμοδιότητες του Νομικού Προσώπου είχαν ανατεθεί σε ένα
Αντιδήμαρχο και το συμβούλιο του Νομικού Προσώπου λειτουργούσε ως επιτροπή του Δήμου.
Το παραπάνω σχήμα θα μπορούσε να παράγει το ίδιο ή μεγαλύτερο έργο από το Νομικό
Πρόσωπο εξοικονομώντας για το Δήμο συνολικά τα τέσσερα χρόνια της δημοτικής περιόδου
τουλάχιστον 80.000 από μισθοδοσίες αιρετών και δαπάνη για ετήσια συντήρηση του
μηχανογραφικού συστήματος του Νομικού Προσώπου, η οποία δεν θα υπήρχε αν η διαχείριση
του Νομικού Προσώπου γινόταν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η λειτουργία του Νομικού
Προσώπου απασχολεί τρεις μόνιμους και ικανούς υπαλλήλους του Δήμου, δημιουργώντας
πρόβλημα
στην
οικονομική
και
διοικητική
υπηρεσία
του
Δήμου.
Το έτος 2011 οι δαπάνες του Νομικού Προσώπου είχαν αντικείμενο τους τελευταίους 4 μήνες
περίπου αφού τότε ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την σύσταση και τη δημιουργία του άρα
δεν μπορεί να γίνει επί της ουσίας κριτική για την οικονομική διαχείριση σε πολιτικό επίπεδο.
Η κα Αλειφέρη απαντώντας στις παρατηρήσεις του κ. Χριστάκου είπε: Η ύπαρξη ή μη των
Ν.Π. των Δήμων είναι θέμα πολιτικής βούλησης της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Δεν είναι τυχαίο
ότι σχεδόν όλοι οι δήμοι της χώρας λειτουργούν τα Ν.Π που η πολιτεία τους δίνει το δικαίωμα να
έχουν. Αυτό που μπορώ εγώ να σας διαβεβαιώσω από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου ως πρόεδρος
του Ν.Π, είναι ότι ένας αντιδήμαρχος δεν θα μπορούσε να έχει πλέον των αρμοδιοτήτων του και
τις αρμοδιότητες του Ν.Π κάνοντας ουσιαστικό έργο εκτός αν διεκπεραίωνε μόνο τις τρέχουσες
υποχρεώσεις. Σχετικά με τη μισθοδοσία αιρετών, σας ενημερώνω ότι το κόστος για το: Έτος
2011 Πρόεδρος–Αντιπρόεδρος 8.860,00 €-Σύμβουλοι 1.030,48 €. Έτος 2012 Πρόεδρος–
Αντιπρόεδρος 16.333,00 €- Σύμβουλοι 6.244,33. Έτος 2013 Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος
8.400,00 €. Άρα οι αμοιβές αιρετών έως 31/12/2013 αγγίζουν το ποσό των 40.000,00 €. Το
Νομικό Πρόσωπο διαχειρίζεται τη λειτουργία τριών Παιδικών Σταθμών, τεσσάρων
Φιλαρμονικών, ενός ΚΑΠΗ, όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις (Καλοκαίρι-Χριστούγεννα–ΠάσχαΑπόκριες), όλες τις αθλητικές δραστηριότητες, διεκπεραιώνουμε τη διανομή τροφίμων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση σε άνω των 2.000 δικαιούχους, καθώς επίσης και πραγματοποιούμε διανομή
τροφίμων σε απόρους το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Έχουμε για δύο χρονιές ενταχθεί στο
πρόγραμμα ΕΣΠΑ με όλη τη διαδικασία που αυτό συνεπάγεται, ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα
άθληση για όλους προετοιμάζουμε τη λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων. Από το Ν.Π. το
2011 εκδόθηκαν και πληρώθηκαν 182 χρηματικά εντάλματα στον ένα μήνα λειτουργίας του,
το 2012 εκδόθηκαν και πληρώθηκαν 454 χρηματικά εντάλματα, το 2013 μέχρι σήμερα 261.
Διεκπεραιώνουμε μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων, αορίστου χρόνου και εκτάκτων. Αυτό που
πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους είναι ότι αν δεν υπήρχε το Νομικό Πρόσωπο, όλες οι
εργασίες που διεκπεραιώνονται από αυτό, θα έπρεπε να διεκπεραιωθούν από το Δήμο. Ο όγκος
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δουλειάς του Ν.Π. είναι μεγάλος και εγώ πολλές φορές αναγκάζομαι να εκτελώ χρέη υπαλλήλου.
Ας πάψουμε λοιπόν να μετράμε και να διαχωρίζουμε τους υπαλλήλους που ασχολούνται με το
Νομικό Πρόσωπο γιατί όλοι δουλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ
στο ποσό των 135.000 € που επικαλείσθε ότι δαπανήθηκε κατά το 2012 για πολιτιστικές
εκδηλώσεις. Παρόλο που σας έχουν χορηγηθεί πλήρη στοιχεία και αναλυτικά ημερολόγια
ενταλμάτων του Νομικού προσώπου μέχρι και σήμερα, συνυπολογίσατε στο ποσό αυτό αμοιβές
ποσού 5.650,00 € και 6.346,00 € που αφορούσαν οφειλή από τις εκδηλώσεις του 2011, καθώς
επίσης και ποσό ύψους 12.000,00 € που δαπανήθηκε για την αγορά σκαφών και λοιπού
ναυταθλητικού υλικού για τις ιστιοπλοϊκές εκδηλώσεις του Δήμου μας και αποτελούν πάγια
στοιχεία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω, έλαβε υπόψη τις διατάξεις των
άρθρων 234 παρ. 3, 236 παρ. 1 και 240 του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την αριθ. 38/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής
Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας , η οποία αφορά
στην έγκριση του απολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2011.
Μειοψηφούντων των κ.κ.: Χαραμή ο οποίος ψήφισε ΠΑΡΩΝ, Νικολινάκου ο οποίος τον
καταψήφισε, Δημητρόπουλου ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
Ο κ. Τσάκος ψηφίζει τον απολογισμό, με την παρατήρηση ότι δε συμφωνεί με την αμοιβή
Προέδρου και Αντιπροέδρου και με το ποσό των πολιτιστικών εκδηλώσεων, διότι το θεωρεί
υπερβολικό.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 242/2013.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χριστάκος Σταύρος Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Κολλιάκος Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Ακριβές Απόσπασμα
Νικολινάκος Παναγιώτης
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χαραμής Αντώνιος
Παπαδάκη Ευγενία
Μέντης Γεώργιος
Δουμάνης Δαμιανός
Δητρόπουλος Δημοσθένης
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