ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην αξηζ.5/23-3-2011 πξαθηηθό ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. Απόφασης 157

Πεξίιεςε
Απόξξηςε πξόηαζεο γηα κείσζε ησλ απνδνρώλ από θάζε
είδνπο ακνηβέο θαη κηζζία ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ

ηε Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό θαηάζηεκα, ζήκεξα 23 Μαξηίνπ 2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 19:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
ύζηεξα από ηελ αξηζ.πξση.13064/18-3-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
πνπ επηδόζεθε ζύκθσλα κε ην Νόκν ζην θαζέλα από ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη θνηλνπνηήζεθε
ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρόπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα λα ζπδεηήζεη θαη
λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 33 δεκνηηθώλ πκβνύισλ, βξέζεθαλ παξόληεο 30
δεκνηηθνί ζύκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο (Πξόεδξνο)
1) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
2) Αγθόξηζαο Απόζηνινο
2) Φσηηάδεο Νηθόιανο
3) Αληακπνύθεο Νηθόιανο
3) Υνπζεΐλ Ογινύ Σηκνύξ
4) Αρκέη Ογινύ Υνπζετλ
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη
5) Βαζηινύδεο Ζιίαο
λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.
6) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
7) Γηαγηδόγινπ Κσλζηαληίλνο
21) Παπαδόπνπινο Κπξηάθνο
8) Γξεκζίδεο Ησάλλεο
22) Παπαζηακαηίνπ Γεώξγηνο
9) Ζιηάδεο Θσκάο
23) Πνύιηνο Υξίζηνο
10) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
24) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
11) Καινγεξήο Κξίησλ
25) ππξηδόπνπινο Νηθόιανο
12) Καξαγηαλλίδνπ –Παηζαηδή νθία
26) Σαξελίδεο Παλαγηώηεο
13) Κνιιάξνο Γεώξγηνο
27) Σνπ Ηζκέη
14) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
28) Σζεγγειίδεο Ησάλλεο
15) Μαδαξάθεο πύξνο
29) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
16) Μνύξθαο Υξήζηνο
30) Φηιίππνπ Φίιηππνο
17) Μπεθηέο ακπξή
18) Μπέλεο Γεκήηξηνο
19) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
20) Παλαγησηίδεο Γξεγόξεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη
ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κηκκεξίσλ Μπαληάθ Μπεζήκ θαη νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ
Κνηλνηήησλ Γαθλώλα ηδεξόπνπινο Γεκήηξηνο, Καξπνθύηνπ εξαθηάο Γηακαληήο, Κνκλελώλ Απνζηνιίδεο
Φώηηνο, Νενρσξίνπ Κπξηαθνύ Θενδώζηνο θαη ηαπξνύπνιεο αξόγινπ Κσλζηαληίλνο.
Ο Πξόεδξνο Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ πξόηαζε ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ Αληακπνύθε Νηθόιανπ ε νπνία έρεη σο εμήο:
α) Ζ κείσζε θαηά 50% ησλ απνδνρώλ από θάζε είδνπο ακνηβέο, κηζζία ή έμνδα παξάζηαζεο ησλ
Γεκνηηθώλ πκβνύισλ νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα όξγαλα θαη ηηο επηηξνπέο ηνπ
Γήκνπ, ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ, ησλ Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ ηνπ
Γήκνπ, θαζώο επίζεο θαη από ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζέζεηο Αληηδεκάξρσλ ή Πξνέδξσλ.
β) Ζ εμαίξεζε από ηελ πξνηεηλόκελε κείσζε όζσλ έρνπλ σο θύξην θαη κνλαδηθό πόξν εζόδσλ ηελ
ακνηβή πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.
γ) Σε δεκηνπξγία ελόο ινγαξηαζκνύ (ή ηακείνπ) κε ηελ επζύλε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηελ
επνπηεία κηαο επηηξνπήο ηνπ, κε ζθνπό ηε ζπγθέληξσζε ησλ πνζώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πξνηεηλόκελε
κείσζε ώζηε λα δηαηίζεληαη θάζε ρξόλν ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαηόπηλ απόθαζεο
ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε πιεηνςεθία ησλ δύν ηξίησλ ησλ κειώλ ηνπ.

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, θαζώο θαη από νλνκαζηηθή ςεθνθνξία πνπ
δηελεξγήζεθε ην ώκα
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Απνξξίπηεη κε είθνζη (20) ςήθνπο ΟΥΗ έλαληη δέθα (10) ςήθνπο ΝΑΗ, ηελ πξόηαζε γηα κείσζε ησλ
απνδνρώλ από θάζε είδνπο ακνηβέο θαη κηζζία ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ.
…………………………………………………………………………………………………
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο Πξόεδξνο
Σα κέιε
Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
(Τπνγξαθή)
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 29-3-2011
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ Γεκ./ιίνπ
Ακπαηδή Δπζπκία

