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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 60/2020
«Περί καταβολής εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π. Κοινων.
Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποζημίωσης μελών
του Δ.Σ. για το έτος 2020».
Στους Μολάους σήμερα στις 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι,
πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 1 του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) και το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020
έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την με αριθμό 03/27-03-2020 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).
Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 26 (η δημοτική
σύμβουλος κα Σπυριδάκου δήλωσε τη συμμετοχή της μετά την καθορισμένη ώρα), σύμφωνα δε
με τις διατάξεις 10 του ΠΝΠ, στην δια περιφοράς συνεδρίαση απαιτείται η συμμετοχή
τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Θεοδούλη Σπυριδάκου
2.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος
4. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
5. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
6. Μαυρομιχάλης Κων.
Αντιδήμαρχος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
9.
Αρρώνης Παντελεήμων
10. Καλογερίνης Ηλίας
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Παπαδάκης Πιερρής
13. Πετράκης Χρήστος
14. Χαραμή Μαρία
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
18. Καλογράνης Δημήτριος
19. Βλάχου Άννα
20. Γουναλάκης Ιωάννης
21. Κουλουβάκος Βασίλειος
22. Κόκκορης Παναγιώτης
23. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
24. Μαυρομμάτης Παναγιώτης
25. Παναρίτης Ηλίας
26. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεώργας Σωτήριος
Αγγελώνας, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανίκων.
Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης κατέθεσαν τις απόψεις τους για τη
συνεδρίαση, ως εξής:

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 31ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 31-3-2020
ΠΡΟΣ: Πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μονεμβασίας, της παράταξης της
μείζονος αντιπολίτευσης, αφού λάβαμε την πρόσκληση για το δημοτικό συμβούλιο που θα
συνεδριάσει δια περιφοράς, έχουμε να καταθέσουμε τα εξής, τα οποία και να καταγραφούν στα
πρακτικά και στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου:
1) Παρότι άλλαξε, λόγω των εκτάκτων μέτρων, ο τρόπος συνεδρίασης του δημοτικού
συμβουλίου και αυτό γίνεται δια περιφοράς, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, δεν
ενημέρωσε κανένα δημοτικό σύμβουλο, ούτε καν τους επικεφαλής των παρατάξεων σχετικά με
αυτή τη διαδικασία και τις προβλέψεις των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, ούτε φρόντισε
όπως θα ήταν τεχνικά δυνατό, το συμβούλιο να γίνει τουλάχιστον με τηλεδιάσκεψη, ούτε
σκέφτηκε καν να ζητήσει τη γνώμη μας περί αυτού.
2) Ενώ στα θέματα του δημοτικού συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί το ζήτημα της
εξάλειψης βαρών από τα δημοτικά τέλη για επαγγελματίες, (πράγμα αυτονόητο, στο οποίο
φυσικά συμφωνούμε) παρόλα αυτά δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα και για τους δημότες του
Δήμου μας, οι οποίοι όλοι υφίστανται και θα υποστούν και στο μέλλον μεγάλες οικονομικές
συνέπειες, τη στιγμή μάλιστα που όπως γνωρίζετε και όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, θα
έπρεπε να πάρουν πίσω μέσω γενναίων μειώσεων στα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη, τουλάχιστον
2.500.000 ευρώ, ποσό στο οποίο ανέρχεται το αδικαιολόγητο και τεράστιο πλεόνασμα που είχε
σωρευθεί, [έκνομης ενέργειας αφού είναι πολλαπλάσιο και του συναθριζόμενου ποσού 450000€
για σταθμό μεταφόρτωσης], στα ταμεία του Δήμου, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της
οικονομικής υπηρεσίας, κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους στις 31-12-2019.
Στοιχειώδης ευαισθησία, ειδικά σε αυτή την τρομερή συγκυρία, θα το επέβαλε.
3) Άσχετα τι προβλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης, θα έπρεπε για
όλους τους δημότες, τουλάχιστον για το διάστημα του «μένουμε σπίτι» να μην υπάρχει καμία
χρέωση από τη μεριά του Δήμου. Αυτό θα αποκαθιστούσε τμήμα της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
αλλά και την ευαισθησία του ΔΗΜΟΥ στους Δημότες του.
4) Ενώ θα έπρεπε σε πνεύμα συνεργασίας και με αίσθημα ευθύνης αυτές τις δύσκολες
ώρες να έχουμε επικοινωνία και όλοι μαζί σε συνεννόηση να πράξουμε το καλύτερο για τη
θωράκιση της περιοχής και για την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατό των δυσμενών επιπτώσεων
από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, η δημοτική αρχή για άλλη μια φορά απαξιώνει το ρόλο του
δημοτικού συμβούλου και των παρατάξεων, ακολουθώντας τον μοναχικό της δρόμο, που όμως
είναι και δρόμος μακριά από τους δημότες και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα
προτείνουμε ενδεικτικά πρωτοβουλίες του Δήμου:
Όσον αφορά την προστασία των πολιτών, θα μπορούσε να πάρει πρωτοβουλία ο δήμος σε
συνεργασία με το Νοσοκομείο Μολάων , αλλά και τους συλλόγους που κάνουν αιμοληψίες ,ώστε
να δημιουργηθεί χώρος η χώροι, εκτός Νοσοκομείου ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα η
προσέλευση των αιμοδοτών έστω μια φορά την εβδομάδα.
Επίσης το πλύσιμο των κάδων, από ότι βλέπουμε σε άλλους δήμους είναι συχνότερο και πιο
επιμελημένο.
Η δια περιφοράς απόφαση για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έχει ως εξής:
Με το άρθρο 242 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:
«1. Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού
προσώπου επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 Ε). Το ύψος των εξόδων παράστασης
καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδας. Τα ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των
αντίστοιχων του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.
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2. Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός
από τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον πρόεδρο
της Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις
(3) συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το
ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των μηνιαίων
εξόδων παράστασης των δημάρχων ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. Εάν ο
πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.»
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.4354/2015: «Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές
αποζημιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών
(Α.Δ.Α.), των Διοικητών Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων,
Διευθυνόντων Συμβούλων, και Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των
οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν.
3429/2005. που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, του Γενικού Επιθεωρητή Δημοσίας
Διοίκησης, καθώς και των εν γένει Γενικών Επιθεωρητών, Συντονιστών η Εισαγγελέων
Ελεγκτικών Σωμάτων ή Σωμάτων Επιθεώρησης, του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ,Ε.Ε.Δ,Δ.), καθώς και του Προέδρου, των μελών
και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
(Σ.Ο.Ε.) καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου
Υπουργού.»
Κατ΄εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ
470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ), με την οποία ορίζεται ότι ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου δημοτικού ιδρύματος ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με
οικονομικό απολογισμό άνω των 300.000 ευρώ, λαμβάνουν μηνιαίως έξοδα παράστασης, που
καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα:
Συνολικά έσοδα ιδρύματος/νπδδ, Μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρου και
βάσει
οικονομικού
απολογισμού αντιπροέδρου
διοικητικού
συμβουλίου
προηγούμενου έτους (ευρώ)
ιδρύματος/ νπδδ (ευρώ)
από

έως

Προέδρου

Αντιπροέδρου

300.001

1.000.000

από 300 έως 500

από 120 έως 200

1.000.001

3.000.000

από 400 έως 600

από 160 έως 240

3.000.001

5.000.000

από 500 έως 700

από 200 έως 280

5.000.001

και άνω

από 800 έως 1.200

από 320 έως 480

Ο αντιπρόεδρος λαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό μέχρι 40% των εξόδων παράστασης
του προέδρου του οικείου διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτά καθορίζονται με τη σχετική
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Τα έξοδα παράστασης που χορηγούνται στους
προαναφερόμενους δικαιούχους, δυνάμει της παρούσας απόφασης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν
το 50% των αποδοχών του οικείου δημάρχου. Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αρχίζει από την
1η Ιουνίου 2018.
Σύμφωνα με τις Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξεις 260/2014 και 277/2014, η απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα έξοδα παράστασης που λαμβάνουν
μηνιαίως, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών
ιδρυμάτων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, η οποία εκδίδεται και αφορά κάθε
έτος, με βάση τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους, επιτρεπτώς ανατρέχει στην
έναρξη του οικονομικού έτους χωρίς να ανακύπτει θέμα ανεπίτρεπτης αναδρομικής ισχύος της
απόφασης αυτής.
Επειδή, ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2019 ανέρχεται στο ποσό των 779.1525,25
€ και υπερβαίνει τα 300.000 €, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
δικαιούνται καταβολής εξόδων παράστασης.
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Αναφέρουμε ότι, υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του
Ν.4354/15 (παρ.1 άρθρο 7) και διορίζονται ή αναλαμβάνουν θέση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, ως διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι,
διευθύνοντες η εντεταλμένοι σύμβουλοι ή μέλη πλήρους απασχόλησης, μπορούν να επιλέγουν
είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, είτε τις
αποδοχές της θέσης στην οποία διορίζονται.
Η ορισθείσα με την 164/2019 Α.Δ.Σ. Πρόεδρος του εν λόγω Νομικού Προσώπου κα
Παναγιώτα Αλειφέρη έχει επιλέξει τις αποδοχές της οργανικής της θέσης (ΕκπαιδευτικόςΠροϊσταμένη Ειδικού Δημοτικού σχολείου Μολάων) και ως εκ τούτου δεν λαμβάνει έξοδα
παράστασης.
Το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει για:
Την καταβολή εξόδων παράστασης στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το
έτος 2020, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 200,00 € μηνιαίως.
Την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση και
έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα.
Το Δ.Σ. κατόπιν των ανωτέρω,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Την καταβολή εξόδων παράστασης στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το
έτος 2020, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 200,00 € μηνιαίως.
Την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση και
έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα.
Μειοψηφούσης της δημοτικής σύμβουλου κας Αναγνωστοπούλου, η οποία κατέθεσε τα
εξής: Η συμμετοχή στα κοινά πρέπει να γίνεται χωρίς χρηματική ανταλλαγή. Στα κοινά οφείλουν

να συμμετέχουν όλοι οι δημότες με βάση την ιδεολογία τους και το κοινό καλό. Η αμοιβή ή όποια
αμοιβή έχει σχέση μόνο με την εργασία και η ενασχόληση με τα κοινά δεν ορίζεται ως εργασία.
Ψηφίζουμε όχι.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2020.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Γουναλάκης Ιωάννης
Καλογράνης Δημήτριος
Κόκκορης Παναγιώτης
Ακριβές Απόσπασμα
Κουλουβάκος Βασίλειος
Η Ειδική Γραμματέας
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Βλάχου Άννα
Μαυρομμάτης Παναγιώτης
Παπαδάκη Ευγενία
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
Παναρίτης Ηλίας
Αναγνωστοπούλου Ελένη
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