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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 02/07-02-2014 
 

Αριθ.Αποφ.  14/2014 

ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 630/14-01-2014 αίτησης του κ. Σακκή 
Παναγιώτη περί αποζηµίωσης.  
 
       Στους Μολάους, σήµερα, την  07-02-2014  ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.µ. 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  2182/03-02-2014 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα 

µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  µέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)  

2. Μαυροµιχάλης Κων/νος 

3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος  

   Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)     

    Μαρούσης Χαράλαµπος 

4. Λύρας Χαράλαµπος           

5. Χαραµής Αντώνης 

6. Καλογερίνης Ηλίας (Αναπλ. Μέλος)  

 

      

  

   

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
     Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση 
απουσίας τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη 
αναπλήρωσή τους, τα οποία κα παρευρέθησαν. 
     Ο κ.  Αντιπρόεδρος της Ο.Ε εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας  έθεσε 
υπόψη των µελών τα εξής:  

• Την υπ΄αριθ. πρωτ.  630/14-01-2014 αίτηση του κ. Σακκή Παναγιώτη 
κάτοικος της ΤΚ Πακίων της ∆Ε Μολάων του ∆ήµου Μονεµβασίας µε την 
οποία ζητά από την ΟΕ όπως επανεξετάσει την υπαγωγή της κόρης του 
Παρασκευής Σακκή στο επίδοµα {Υπέρ απόρων κορασίδων} που δίνεται από 
το κληροδότηµα Θεοδώρου Μ. Κωστάκου του οποίου ∆ιαχειριστική επιτροπή 
είναι  το συµβούλιο της ΤΚ Πακίων, προσκοµίζοντας δικαιολογητικά που 
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αποδεικνύουν ότι είναι µόνιµος κάτοικος της ΤΚ  Πακίων πέραν ενός χρονικού 
διαστήµατος των τελευταίων δύο ετών λόγω µετάθεσης από την υπηρεσία 
που εργάζεται.   

• Την αριθ. 3/2013 ΑΟΕ  µε την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 03/2013 απόφαση του 
Τοπικού Συµβουλίου Πακίων ως προς την ψήφιση όλων των πιστώσεων 
πλην της πίστωσης της στήλης 1 {Υπέρ απόρων κορασίδων της ΤΚ Πακίων 
λόγω γάµου τους κατά το έτος 2013}, και συγκεκριµένα την διάθεση 
πίστωσης 1.500,00€ για την προικοδότηση της κ. Παρασκευής Παν/του 
Σακκή λόγω του ότι ο πατέρας της προαναφερόµενης και η οικογένεια του δεν 
κατοικούν µόνιµα στην ΤΚ Πακίων. 

         Κατόπιν των ανωτέρω  θα πρέπει να εξετάσουµε την αίτηση του κ. Σακκή για 
υπαγωγή της κόρης του στο επίδοµα {Υπέρ απόρων κορασίδων} που δίνεται από το 
κληροδότηµα Θεοδώρου Μ. Κωστάκου, αξιολογώντας τα δικαιολογητικά που 
προσκόµισε ο κ. Σακκής για το αν είναι µόνιµος κάτοικος της ΤΚ Πακίων. 
        Το µέλος της οικονοµικής επιτροπής  κ. Χαραµής Αντώνιος δήλωσε παρών.  
            Η Ο.Ε αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου, την αριθ. 
03/2013 ΑΟΕ , τα έγγραφα που προσκόµισε ο κ. Σακκής Παναγιώτης  και  µετά από 
διαλογική συζήτηση : 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 
     Εγκρίνει το αίτηµα του κ. Σακκή Παναγιώτη περί υπαγωγή της κόρης του κ. 
Παρασκευής Σακκή στο επίδοµα {Υπέρ απόρων κορασίδων} που δίνεται από το 
κληροδότηµα Θεοδώρου Μ. Κωστάκου του οποίου ∆ιαχειριστική επιτροπή είναι  το 
συµβούλιο της ΤΚ Πακίων. 
      Προτείνει στο συµβούλιο της ΤΚ Πακίων όπως κατά την σύνταξη του 
προϋπολογισµού 2014 του κληροδοτήµατος  συµπεριλάβει ως οφειλή  το ποσό των 
1.500,00€ για την προικοδότηση της κ. Παρασκευής Παν/του Σακκή  λόγω γάµου της 
κατά το έτος 2013. 

 
       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως 
πιο κάτω.     

 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

    ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                    1)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                              2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                              3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                              4)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                                                              5)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                 
                                                     Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.    

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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