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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 221/2017
«Περί της αριθ. 21/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας
και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας, που αφορά στον καθορισμό
αποζημίωσης Προέδρου».
Στους Μολάους σήμερα στις 23 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό
13/17-08-2017 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 27 μελών βρέθηκαν
παρόντα τα 21, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντ/ρχος
2. Βελιώτης Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Κολλιάκος Ιωάννης
3. Χαραμή Αλεξάνδρα
Γραμ/τέας Δ.Σ.
3. Λεκάκης Δημήτριος
4. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
4. Παπούλη Δέσποινα
5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
5. Κόκκορης Παναγιώτης
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
6. Λυριωτάκης Ιωάννης
7. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
8. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
9. Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Βουνελάκης Γεώργιος
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη
12. Μαρούσης Χαράλαμπος
13. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
14. Παπαδάκης Πιερρής
15. Πετράκης Χρήστος
16. Τσαφατίνου Κατερίνα
17. Δουμάνη Σοφία
18. Κουλουβάκος Βασίλειος
19. Αναγνωστοπούλου Ελένη
20. Σπυριδάκου Θεοδούλη
21. Σταθάκης Νεκτάριος
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: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας,
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 15 θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον κ. δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 255 Ν. 3463/06, στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο (δηλ.
σε έναν από τους δύο σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ. 16/07) του
διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να
καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Με την ίδια
διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων της παραγράφου
αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Η διαπίστωση αυτή συνιστά και την εκ του νόμου
απαιτούμενη αιτιολογία της ανωτέρω πρότασης του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης
(ΥΠΕΣΔΔΑ Εγκ 16/07).
Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρο 255 Ν. 3463/06 με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
καθορίζονται τα ανώτερα χρηματικά όρια των ως άνω αποζημιώσεων.
Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση 61995/13.11.2007
ΥΠ.ΕΣ., με την οποία καθορίστηκε ως ανώτατο χρηματικό όριο της αποζημίωσης που μπορεί να
καταβάλλεται στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κοινωφελούς
δημοτικής επιχείρησης, ανάλογα με τις υπηρεσίες που οι ανωτέρω παρέχουν σε αυτήν, το ποσό
που καταβάλλεται ως έξοδα παράστασης στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου,
δυνάμει της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2α του άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σε
συνδυασμό με τα οριζόμενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου.
Σύμφωνα με άρθρο 3 της απόφασης 61995/13.11.2007 ΥΠ.ΕΣ., το ακριβές ποσό των
ανωτέρω αποζημιώσεων, καθορίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου και ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης,
λαμβανομένης υποχρεωτικά υπόψη της οικονομικής κατάστασης αυτής κατά την προηγούμενη
διαχειριστική περίοδο. Στην περίπτωση νεοσύστατων κοινωφελών δημοτικών ή κοινοτικών
επιχειρήσεων, που δεν διαθέτουν κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων προηγούμενης
οικονομικής χρήσης, οι εν λόγω αποζημιώσεις υπολογίζονται, κατ’ εξαίρεση, βάσει των συνολικών
εσόδων των ανωτέρω επιχειρήσεων, όπως αυτά απεικονίζονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό
τους του πρώτου έτους λειτουργίας τους. Μετά τη δημοσίευση της πρώτης κατάστασης
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης τους, τυχόν διαφορές που θα προκύψουν ως προς το ύψος
των αποζημιώσεων, σε σχέση με τις αρχικώς υπολογισθείσες, συμψηφίζονται με αυτές που θα
λάβουν τα εν λόγω όργανα κατά το επόμενο οικονομικό έτος.
Μετά την ισχύ του Ν.3852/2010, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει πια
έξοδα παράστασης, αλλά αντιμισθία. Ειδικότερα: Από 1/1/2013 η αντιμισθία των προέδρων των
δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται κατά 50% επί του ποσού που καταβάλλεται
στις 31/12/2012 (άρθρο πρώτο υποπαρ. Γ1.3 Ν. 4093/12).
Με βάση τα ανωτέρω, η αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
μας ορίζεται σε 720,00 €, σύμφωνα με την από 30/9/2014 βεβαίωση του Δήμου, ποσό μέχρι το
οποίο κατ’ ανώτατο όριο μπορεί να ορίζεται η αμοιβή του προέδρου ή του αντιπροέδρου του
Δ.Σ. της επιχείρησης.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του κου δημάρχου και έλαβε υπόψη του:
- την παρ. 5 άρθρο 255 Ν. 3463/2006
- το άρθρο 92 του Ν. 3852/2010
- την απόφαση 61995/13.11.2007 του ΥΠ.ΕΣ.
- την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ αριθ. 16/2007
- το γεγονός ότι η αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ανέρχεται σε 720,00
€.
- την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.
- την απόφαση αριθ. 21/2017 του Δ.Σ. της ΚΕΠΠΕΔΜ, με την οποία προτείνεται η
αποζημίωση της Προέδρου.

2

ΑΔΑ: 6ΧΛ0ΩΚ9-ΦΤΗ
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Καθορίζει την αποζημίωση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου «Κοινωφελής Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου
Μονεμβασίας (ΚΕΠΠΕΔΜ)», στο ύψος των τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου Ελένης.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 221/2017.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή Αλεξάνδρα Βελιώτης Ευστάθιος
Καλογερίνης Ηλίας
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Σουρλάς Ιωάννης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Δουμάνη Σοφία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Σταθάκης Νεκτάριος
Παπαδάκη Ευγενία
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