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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 22/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. απόθαζεο 315/2011

«Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ Ν.Π. ηνπ Γήκνπ».
Σηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 21 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Παξαζθεπή
θαη ώξα 18,30, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 22/17-10-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010
(ΦΔΚ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο Σπύξνο πξόεδξνο
1.
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
2.
Τζάθνο Κσλζηαληίλνο
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
4.
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
6.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
7.
Κνπηζνληθνιήο Φαξάιακπνο
8.
Λύξαο Φαξάιακπνο
9.
Μαξνύζεο Φξάιακπνο
10. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
11. Πεηξάθεο Φξήζηνο
12. Πξηθηάθε-Φαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
13. Σνπξιάο Ισάλλεο
14. Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο
15. Σηαζάθεο Παλαγηώηεο
16. Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα
17. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
18. Μηραιόπνπινο Μηραήι
19. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
20. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
21. Τζάθνο Πέηξνο
22. Φαξακήο Αληώληνο
23. Φξηζηάθνο Σηαύξνο
24. Κξππσηόο Παλαγηώηεο
25. Μέληεο Γεώξγηνο
26. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Η Σπλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Τξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, Σσηήξαιεο Φξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Χπρνγπηόο Ισάλλεο Τ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο
Παλαγηώηεο Τ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Σαξκπάλεο Λάκπξνο Τ.Κ. Γαηκνληάο, Τδάθαο Γεώξγηνο Τ.Κ.
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Διαίαο, Καξνύλεο Μηραήι Τ.Κ. Παθίσλ, Σαξγθάλεο Γεώξγηνο Τ.Κ. Σπθέαο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο
Τ.Κ. Φαξαθινύ.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ εηζεγείηαη ην ζέκα έγθξηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
ηνπ Ν.Π. λα ζπδεηεζεί πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 7
ηνπ Ν. 3852/2010. θαη δίλεη ην ιόγν ζηελ Πξόεδξν ηνπ Ν.Π. Παλαγηώηα Αιεηθέξε, ε νπνία
επραξίζηεζε ην ζώκα πνπ δέρηεθε λα ζπδεηεζεί απηό ην ζέκα, πνπ είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό.
Ο θ. Πέηξνο Σζάθνο είπε: Γηαθσλώ, ζέισ λα έξζεη σο ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ζε
επόκελν ζπκβνύιην, ζην νπνίν λα έρνπκε ηελ εηζήγεζε θ.η.ι. Η πξόεδξνο κάο κνίξαζε ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2011, πηζαλώο κε ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ, όκσο δελ καο έρεη δώζεη έλα
έγγξαθν γηα ην ηη δεηά ε Πεξηθέξεηα. Γελ λνκίδσ λα ππάξρεη πξόβιεκα αλ θαζπζηεξήζνπκε 10
κέξεο, εδώ έρνπκε θαζπζηεξήζεη 10 κήλεο θαη δελ πιεξώλνπκε, γηα ηηο 10 επόκελεο κέξεο δελ
ράζεθε θαη ν θόζκνο. Δλ πάζε πεξηπηώζεη, θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη εδώ κέζα λα ηεξνύκε θαη
ηηο δηαδηθαζίεο, δελ κπνξνύκε λα ηα θάλνπκε όια κπάραιν.
Ο θ. Πξόεδξνο είπε: Γελ είλαη κπάραιν, ε δηαδηθαζία πνπ εηζεγνύκαζηε πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 95 ηνπ Ν.3463 παξ. 6. Τν ΓΣ έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία
ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ όηη έλα ζέκα πνπ δελ είλαη γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε είλαη θαηεπείγνλ, λα ην ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απόθαζε γη’ απηό κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ο θ. Πέηξνο Σζάθνο είπε: Πνπ ππάξρεη ην θαηεπείγνλ; Γειαδή πξνϋπνινγηζκόο λνκηθνύ
πξνζώπνπ λα έξρεηαη ζην ΓΣ σο θαηεπείγνλ; Αλ είλαη δπλαηόλ, απηό δελ ζηέθεη ζε θακία ινγηθή,
θαη εδώ γίλνληαη θαη θάπνηεο κεζνδεύζεηο πνπ πξέπεη λα ηηο κάζεη θαη ην ζώκα. Δρζέο ην βξάδπ ε
θπξία πξόεδξνο ηειεθώλεζε ζηνλ θύξην Παπαδάθε θαη ηνπ είπε όηη αύξην, δειαδή ζήκεξα
Παξαζθεπή, ζηηο 3.50 κ.κ. έρνπλ ζπκβνύιην γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ,
πόηε ζηάιζεθαλ νη πξνζθιήζεηο; Γειαδή αθόκα θαη ε ζπδήηεζε ζην λνκηθό πξόζσπν γηα ηνλ
πξνϋπνινγηζκό είλαη παξάλνκε. Ούηε ηώξα ππάξρεη θαηεπείγνλ αιιά νύηε θαη ζηελ κεζεκεξηαλή
ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΣ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη γηα κέλα απηή ε δηαδηθαζία είλαη άθπξε, απηά
είρα λα πσ, επραξηζηώ.
Ο θ. Πξόεδξνο είπε: Δθαξκόδνληαο ηε ζρεηηθή δηάηαμε άξζξν 95 παξ. 6 ηνπ Ν.3463 θαη
ην άξζξν 67 ηνπ «Καιιηθξάηε» ηνπ Ν.3852 θαη ν θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Σ πξνβιέπνπλ
ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο γηα λα δηεπθνιύλνπλ ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ηξέμνπλ γηα ηνπο ιόγνπο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε. Δίηε δηόηη θηλδπλεύνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ ή γηα λα
αληηκεησπηζηνύλ άκεζα νη ππνρξεώζεηο ηνπ δήκνπ ή ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ πξνο ηξίηνπο ή
θπξίσο πξνο ην εξγαδόκελν πξνζσπηθό. Απηνύο ηνπο ιόγνπο επηθαιέζηεθε ε θπξία πξόεδξνο, ην
Γ.Σ ηνπο απνδέρηεθε θαη εηζάγεηαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξναλέθεξα θαη θξίζεθε κε 2
κεηνςεθίεο.
Η θα Αιεηθέξε είπε: Φζεο βξάδπ ν θύξηνο Μαπξνκηράιεο ν αληηπξόεδξνο ηνπ λνκηθνύ
πξνζώπνπ επηθνηλώλεζε κε ηνλ θύξην Παπαδάθε ελεκεξώλνληάο ηνλ γηα ηε ζεκεξηλή
ζπλεδξίαζε. Ο θώδηθαο πξνβιέπεη όηη εθόζνλ ην ζέκα θξίλεηαη θαηεπείγνλ ε πξόζθιεζε κπνξεί
λα δνζεί θαη ηελ ίδηα εκέξα. Σηε κεζεκεξηαλή καο ζπλεδξίαζε ε πξόζθιεζε κνηξάζηεθε ζε
όινπο θαη κε νκόθσλε απόθαζε ηνπ ζώκαηνο όηη ην ζέκα είλαη θαηεπείγνλ πξνρσξήζακε ζηελ
ζπδήηεζή ηνπ θαη ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. Σηελ ρζεζηλή κνπ ζπλάληεζε κε ηελ
αξκόδηα ππάιιειν θπξία Καθνύλε ηεο Πεξηθέξεηαο ζηε Σπάξηε θαηόπηλ ζπδήηεζεο,
εληνπίζηεθαλ ηα ζεκεία πνπ έπξεπε λα ηξνπνπνηεζνύλ. Μνπ πξόηεηλε γηα λα θεξδίζνπκε ρξόλν
λα ζπδεηεζεί ζην Γ.Σ κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ζώκαηνο σο θαηεπείγνλ. Η αλαγθαηόηεηα ηεο
ζπδήηεζεο ηνπ αλαθέξεηαη θαη ζηελ πξόζθιεζε πνπ κνηξάζακε θαη ζην δηαβηβαζηηθό πξνο ην
Γ.Σ. Οη θαηαζηεκαηάξρεο είπαλ όηη αλ δελ πιεξσζνύλ όζα ηνπο νθείινληαη από ηνλ πεξαζκέλν
Οθηώβξην δελ πξόθεηηαη λα δώζνπλ ηξόθηκα γηα ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο Βνηώλ, Μνιάσλ. Σηηο
Βνηέο ηειεηώλνπλ ηα καζήκαηα ζηηο 12.30 κ.κ., αλ θαη νινθιεξώζεθε ε ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ
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κπνξνύκε λα πξνζιάβνπκε ηνπο 2κελίηεο ιόγσ κε εγθεθξηκέλνπ πξνϋ/ζκνύ, ζηνπο Μνιάνπο 25
παηδηά είλαη εθηόο παηδηθνύ ζηαζκνύ ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ. Ψο εθ ηνύηνπ ζεσξώ όηη είλαη
αλαγθαίν αιιά θαη θαηεπείγνλ θαη επραξηζηώ όζνπο ςεθίζαηε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα. Μεηά από
ππνδείμεηο ηεο Πεξηθέξεηαο πξνηείλνληαη νη εμήο αιιαγέο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πνπ ζπδεηήζεθε
ζην Γ.Σ. Σηελ εγγξαθή πηζηώζεσλ ζε θσδηθνύο όζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο-δηνηθεηηθέο
ππεξεζίεο, κεηαθέξνληαη νη θσδηθνί από ην 15 θαη ηνπο αζξνίδνπκε ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνύο
ηνπ 10. Γηα ηελ πίζησζε 20.000 € γηα ηελ επξπδσληθόηεηα πηζηεύακε όηη ζα εγθξηζεί επεηδή ήηαλ
ζπλέρεηα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπ ΟΝΑ πνπ ρξεζηκνπνηνύζε αληίζηνηρν θσδηθό. Δπεηδή δελ
αηηηνινγείηαη πιήξσο από ηνπο ζθνπνύο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ γηα λα κελ ππάξμεη πξόβιεκα
έγθξηζεο ηελ δηαγξάθνπκε θαη ηελ θαηαλέκνπκε ζε ππάξρνληεο θσδηθνύο. 3νλ αληί 4.000 €
έζνδα πνπ είρακε πξνϋπνινγίζεη από ηα αθίλεηα ηνπ θπξίνπ Βαξβαξέζζνπ ε θπξία Καθνύλε
είπε λα ππνινγίζνπκε 1.000 € δηόηη ηα ηειεπηαία έηε δελ παίξλνπκε κηζζώκαηα. Άξα έρνπκε
δηαθνξά 17.000 € πνπ επεηδή δελ κπνξεί λα κπεη ζην απνζεκαηηθό ηελ θαηαλέκνπκε ζηνπο εμήο
αλσηέξσ θσδηθνύο, 4.000 € ζηνλ ΚΑ 106694 πξνκήζεηα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ από 3.000 €
απμάλεη ζε 7.000 €, 1.000 € ζηνλ ΚΑ 106611 πξνκήζεηα βηβιίσλ από 1.500 € απμάλεη ζε 2.500 €,
4.000 € ζηνλ ΚΑ 107139 πξνκήζεηα ζηνιώλ θηιαξκνληθήο από 6.000 € απμάλεη ζε 10.000 €,
4.500 € ζηνλ ΚΑ 10713202 πξνκήζεηα επίπισλ-ζθεπώλ από 2.500 € απμάλεη ζε 7.000 €, 500 €
ζηνλ ΚΑ 106615 από 2.000 απμάλεη € 2.500 €. Όπσο είπα θαη ηελ πξνεγνύκελε θνξά, θαίλνληαη
θνπζθσκέλνη αιιά απηνί νη θσδηθνί δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ππνρξενύκαζηε λα ην θάλνπκε γηα
λα ηζνζθειίζνπκε έζνδα-έμνδα.
Ο θ. Πέηξνο Σζάθνο είπε: Από ηα ιεγόκελα ηεο θπξίαο Αιεηθέξε δελ απνδείρηεθε όηη ππάξρεη
θαηεπείγνλ ζέκα, δελ λνκίδσ όηη ζα ππάξμεη πξόβιεκα αλ θαζπζηεξήζνπκε 10 κέξεο, άξα ινηπόλ
ππάξρεη ζήκεξα κία κεζόδεπζε γηα λα ηξέμεη ην ζέκα θαη λα έξζεη ζηελ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε.
Όπσο είπα πξηλ αθόκα θαη ε απόθαζε ηνπ Γ.Σ πνπ ζεσξεί ην ζέκα θαηεπείγνλ θαη δόζεθε ρσξίο
πξόζθιεζε, ε νπνία όπσο είπε ε πξόεδξνο δόζεθε ηελ Παξαζθεπή ηελ ώξα ηεο ζπλεδξίαζεο
ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. Άξα εθόζνλ θαη εθεί δελ ππάξρεη ην θαηεπείγνλ δελ έπξεπε λα ιεθζεί
απηή ε απόθαζε, ζπλεπώο δελ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ θαηεπείγνληνο θαη ε απόθαζε
πνπ ζα ιάβνπκε είλαη άθπξε. Καηαγγέιισ απηό ην γεγνλόο θαη δεηώ από ηελ πεξηθεξεηαθή
δηνίθεζε λα ειέγμεη ηελ ζπγθεθξηκέλε απόθαζε αλ ππάξρεη ή όρη ην θαηεπείγνλ ζύκθσλα κε ηα
εδώ ιεγόκελα από ηελ θπξία πξόεδξν θαη εκνύ πξνζσπηθά. Αλ ε Πεξηθέξεηα θξίλεη όηη όλησο
ππάξρεη θαηεπείγνλ αο ηελ εγθξίλεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε εθ ηνπ λόκνπ ππνρξενύηαη λα ηελ
απνξξίςεη.
Ο θ. Παλαγηώηεο Νηθνιηλάθνο είπε όηη γηα κία αθόκα θνξά απνδεηθλύεηαη όηη πηζαλόλ λα
ιεηηνπξγνύκε κε πξνρεηξόηεηα ζε απηό ην δήηεκα θαη απόδεημε είλαη όηη επηζηξέθεη ν
πξνϋπνινγηζκόο. Γελ επζπλόκαζηε θάπνηνη πνπ δελ ηνλ ςεθίζακε ή θάπνηνη πνπ αληηηηζέκεζα
ζηελ δεκηνπξγία ηνπ αιιά απηνί πνπ ηνλ δηακνξθώλνπλ. Γηα ηέηνηα ζνβαξά ζέκαηα θαη επεηδή
ίζσο λα ππήξρε άγλνηα λα ππήξρε εθ ησλ πξνηέξσλ ζπλελλόεζε κε ηελ αξκόδηα γηα ηελ έγθξηζε
ππεξεζία, εξρόκελνο εδώ ν πξνϋπνινγηζκόο λα είλαη θαζόια λόκηκνο θαη λα εγθξηζεί ώζηε λα
κελ εξρόκαζηε γηα άιιε κία θνξά λα πεξάζεη κε αληηθξνπόκελεο απόςεηο. Η άπνςή κνπ
παξακέλεη ε ίδηα κε ηελ πξνεγνύκελε θνξά, εηπώζεθε ην όηη θάπνηα πξάγκαηα είλαη
θνπζθσκέλα θ.η.ι. αιιά δελ ζα πινπνηεζνύλ. Απηό ζα κπνξνύζε λα δηαζθαιηζηεί σο εμήο, ζα
κπνξνύζαλ λα κπνπλ ζε έλαλ θσδηθό αλελεξγό θαη έηζη ζα ήκαζηαλ όινη ζίγνπξνη όηη απηό πνπ
ιέκε ζα είλαη θαη πξαγκαηηθόηεηα. Από εθεί θαη πέξα, θαηά ην πόζν ζα εθαξκνζηεί ή όρη θαλείο
δελ ην απνδεηθλύεη, έρνπκε απιώο ηελ δηαβεβαίσζε όηη είλαη θνπζθσκέλνο κελ αιιά δελ ζα
εθαξκνζηεί ρσξίο λα μέξνπκε ηη ζα εθαξκνζηεί θαη ηη όρη. Παξεθθιίλνληαο, λα πσ όηη είλαη ώξα ν
δήκνο λα αλαιάβεη πην ελεξγό ξόιν ζηελ θνηλσλία όπνπ απηή ηε ζηηγκή επίθεηληαη ζνβαξέο
αιιαγέο, κία έθδειε αγσλία γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη. Ο δήκνο κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ κνριό
αλαπηπμηαθό, ππνβνεζεηηθό, ζπκβνπιεπηηθό πξνο δηάθνξεο θαηεπζύλζεηο, λα ζπκβάιεη ζηελ
άκβιπλζε ησλ επηπηώζεσλ ζηελ ππάξρνπζα θαη ζηελ επεξρόκελε θξίζε.
Ο θ. Κνπηζνληθνιήο είπε: Δπαλαιακβάλσ ηελ πξν κελώλ ηνπνζέηεζή κνπ, ν παηδηθόο
ζηαζκόο Βνηώλ δελ είρε πιεξώζεη ηα ηξνθία γηα ηα παηδηά θαη ππήξρε έιιεηςε πξνζσπηθνύ,
είρακε ρηππήζεη ην θακπαλάθη, έγηλαλ πξνζπάζεηεο θαη ζα ιεηηνπξγήζεη κε 2κελνπο, ζπλεπώο
είλαη θαηεπείγνλ. Ο ζπλάδειθνο είπε όηη ζα θαηαγγείιεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο,
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κπνξώ θαη εγώ λα πσ ην εμήο, πνηνο ζα είλαη ππεύζπλνο αλ αύξην θιείζεη ν παηδηθόο ζηαζκόο ησλ
Βνηώλ;
Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηα αλσηέξσ, έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
65 & 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ησλ άξζξσλ 95 & 234 ηνπ ΓΚΚ, ηε ζπλαίλεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη
ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ

1. Τν ζέκα «Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.» θξίλεηαη σο ΚΑΤΔΠΔΙΓΟΝ θαη ζπδεηείηαη
πξηλ από ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ επηθαιέζηεθε αλσηέξσ ε
Πξόεδξνο ηνπ Ν.Π. θα Αιεηθέξε, κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Πέηξνπ Τζάθνπ θαη Αλησλίνπ
Φαξακή, ζύκθσλα κε ηα όζα είπαλ παξαπάλσ.
2. Δγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Ν.Π. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο,
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, όπσο αλακνξθώζεθε-ηξνπνπνηήζεθε από ην
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην απηνύ κε ηελ αξηζ. 13/2011 απόθαζή ηνπ θαη δηακνξθώζεθε ζηα πνζά:
Σύλνιν εζόδσλ:
685.028,79 €
Φξεκ. Υπόινηπν:
255.671,21 €
Γελ. ύλ. Δζόδ.: 940.700,00 €
Σύλνιν εμόδσλ:
910.700,00 €
Απνζεκαηηθό:
30.000,00 €
Γελ. ύλ. Δμόδ.: 940.700,00 €, κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Μαζηνξόπνπινπ, Φξηζηάθνπ,
Φαξακή, Νηθνιηλάθνπ κε βάζε ηελ πξνεγνύκελε ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηνπ Π. Τζάθνπ ζύκθσλα
κε ηα όζα είπε παξαπάλσ.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 315/2011.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Τα Μέιε
Αβδνύινο Σπύξνο
Μέληεο Γεώξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Κνπηζνληθνιήο Φαξάιακπνο
Λύξαο Φαξάιακπνο
Μαξνύζεο Φαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Πεηξάθεο Φξήζηνο
Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Παλ.
Σνπξιάο Ισάλλεο
Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο
Σηαζάθεο Παλαγηώηεο
Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Μηραιόπνπινο Μηραήι
Μνιάνη 31-10-2011
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Τζάθνο Πέηξνο
Φαξακήο Αληώληνο
Φξηζηάθνο Σηαύξνο
Παπαδάθε Δπγελία
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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