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                                                                                    ΑΔΑ: 45ΠΧΩΚ9-Ε5Κ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
 

                                                           

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της  17/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  271/2011 
 

«Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού έτους 2011 του Ν.Π. του Δήμου με τίτλο «Νομικό 
Πρόσωπο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου 
Μονεμβασιάς» . 

 
   Στους Μολάους σήμερα στις 29 του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 
18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 
17/23-09-2011 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 είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα είκοσι  τέσσερα (24) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος 1. Τσάκος Κων/νος (Α.Δ.Σ. 211/2011) 
2. Αλειφέρη Παναγιώτα 2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
3. Βουνελάκης Γεώργιος 3. Κρυπωτός Παναγιώτης 
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος     
5. Καλογερίνης Ηλίας   
6. Κολλιάκος Ιωάννης   
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος   
8. Λύρας Χαράλαμπος   
9. Μαρούσης Χράλαμπος   
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος   
11. Πετράκης Χρήστος   
12. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.   
13. Σουρλάς Ιωάννης   
14. Σπυριδάκος Βασίλειος   
15. Σταθάκης Παναγιώτης   
16. Τσαφατίνου Κατερίνα   
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
18. Νικολινάκος Παναγιώτης   
19. Παπαδάκης Γεώργιος   
20. Τσάκος Πέτρος   
21. Χαραμής Αντώνιος   
22. Χριστάκος Σταύρος   
23. Μέντης Γεώργιος   
24.  Δημητρόπουλος Δημοσθένης   

  
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: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος 
Δ.Κ. Νεάπολης, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, 
Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Μακρής Θεόδωρος 
Τ.Κ. Ασωπού, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζερεφός 
Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Δρίβας Εμμανουήλ Τ.Κ. Κουπίων, 
Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. 
Μεσοχωρίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης 
Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης,  Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, 
Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού. 
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  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των 
πρακτικών. 
  Επίσης παραβρέθηκε ο κλητήρας του Δήμου κ. Γεωργακάκος Νικόλαος. 
  Μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος αποχώρησε ο κ. Χαραμής Αντώνιος και μετά τη συζήτηση του 7ου

 

 
θέματος αποχώρησαν οι κ. Μαστορόπουλος Νεκτάριος και Νικολινάκος Παναγιώτης. 

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε 
το λόγο στην Πρόεδρο του Ν.Π. κα  Αλειφέρη, η οποία είπε τα εξής: 

Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε στην συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμβρίου από το Διοικητικό συμβούλιο 
του νομικού προσώπου, πιστεύω έχετε αντίτυπο του προϋπολογισμού και της εισηγητικής έκθεσης. 
Προϋπολογίζουμε έσοδα 4.000 € από μισθώματα από αστικά ακίνητα (2 κτίρια που ανήκουν στην 
βιβλιοθήκη Αχιλλέα Βαρβαρέσσου). Τόκοι χρηματικών καταθέσεων 3.028,79 €, πέρσι ήταν αρκετά 
λιγότεροι διότι τα περισσότερα νομικά πρόσωπα ήταν στο Ταμείο Παρακαταθηκών όπου δεν υπήρχε 
έντοκη κατάθεση. Εισφορές από τροφία, το ποσό που προϋπολογίζουμε είναι αρκετά μικρότερο από ό,τι 
στο παρελθόν, διότι και οι 3 παιδικοί σταθμοί έχουν ενταχθεί στο μεγαλύτερο μέρος των παιδιών που 
φοιτούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Βάσει των εσόδων του προηγούμενου έτους προϋπολογίζουμε για το 
διάστημα 27/5-30/12/2011 ποσό170.000 € από τους ΚΑΠ. Η τακτική επιχορήγηση του δήμου προς το 
νομικό πρόσωπο είναι 505.300 €, το υπόλοιπο ποσό αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν από τον 
δήμο και έχει αφαιρεθεί από την επιχορήγηση προς το νομικό πρόσωπο. Υπάρχουν κάποιες μικρές 
πιστώσεις, πάγια προκαταβολή, ταχ/κά τέλη κ.τ.λ. 200 €, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 200 €, 
επιστροφή εν γένει χρημάτων, απεργία υπαλλήλων 300 €. Χρηματικό υπόλοιπο διαχείρισης από τα πρώην 
νομικά πρόσωπα που συγχωνεύτηκαν, 237.367,98 €, χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα και αφορά 
δαπάνες για το εφάπαξ υπαλλήλων παιδικών σταθμών, σύνολο 255.671,21 €. Σύνολο εσόδων 943.700 €. 
Πάμε στις δαπάνες, γενικές υπηρεσίες, αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων, για να ισοσκελίσουμε τον 
προϋπολογισμό υπάρχουν όπως θα δείτε κάποια ποσά φουσκωμένα και φυσικά δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν κατά βάση μέχρι τέλος του έτους. Αποζημίωση προέδρου και αντιπροέδρου του νομικού 
συμβουλίου 11.000 €, 12.000 € αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές του διοικητικού 
συμβουλίου, ταχ/κά τέλη 1.500 €, τηλεγραφικά-τηλεφωνικά 4.000 €, φόροι τόκων 300 €, δημιουργία 
ιστοσελίδας νομικού προσώπου 5.000 €, τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα, έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων 10.000 €, δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών-τοπικών εορτών 10.000 €. Οικονομικές-
διοικητικές υπηρεσίες όσον αφορά την λειτουργία των παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ, τακτικές αποδοχές 
των υπαλλήλων 145.000 €, αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 10.000 €, είναι αρκετά μειωμένη από πέρσι 
διότι οι περισσότεροι διοικητικοί υπάλληλοι των νομικών προσώπων ήταν του υπάλληλοι του δήμου που 
αποζημιώνονταν υπερωριακά. Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 για τους υπαλλήλους των νομικών 
προσώπων. Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων 30.000 €, στον παιδικός σταθμός των Βοιών υπηρετεί 
1 μόνιμη υπάλληλος με μειωμένο ωράριο κατά 2 ώρες με άδεια ανατροφής και 1 μερικής απασχόλησης 
ώρες κάθε μέρα, αποτέλεσμα ο σταθμός υπολειτουργεί. Έχει ανακοινωθεί προκήρυξη πρόσληψης 3 
θέσεων 2μηνης σύμβασης, 2 Δ.Ε βοηθών βρεφονηπιοκόμων και 1 Υ.Ε καθαρίστρια για να λειτουργήσουμε 
τον παιδικό σταθμό των Βοιών με πλήρες ωράριο. Στις 16 Σεπτέμβρη η 1 εκ των 2 υπαλλήλων του 
παιδικού σταθμού Μολάων μας ζήτησε άδεια ανατροφής, έχει μείνει 1 υπάλληλος και σε επόμενο θέμα θα 
εισηγηθώ την τροποποίηση απόφασης Δ.Σ για να ζητήσουμε θέση βρεφονηπιοκόμου. Επίσης το νομικό 
πρόσωπο έχει λάβει απόφαση για μία κοινωνική λειτουργό για το ΚΑΠΗ Μολάων, που δεν έχει καμία 
υπάλληλο, 1 άτομο για την λειτουργία του κυλικείου του ΚΑΠΗ, 1 για την βιβλιοθήκη του Αχιλλέα 
Βαρβαρέσσου. Δεν ξέρουμε αν θα δοθούν αυτές οι εγκρίσεις, στα χέρια μας έχουμε μόνο 3 θέσεις και για 
αυτό έχουμε προϋπολογίσει το ποσό 30.000 €. Επίσης εισφορές υπέρ ταμείων για το προσωπικό των 
παιδικών σταθμών του δήμου. Λοιπές παροχές σε είδος, αφορά το γάλα  που δικαιούνται οι υπάλληλοι 
καθαριότητας, αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών είτε με απευθείας ανάθεση σε ετήσια βάση ή όποτε 
προκύπτει ανάγκη συντήρησης. Μισθώματα κτιρίων όπου στεγάζονται οι παιδικοί σταθμοί Μολάων, 
Νεάπολης, έχουμε βάλει 18.000 €, ο παιδικός σταθμός Βοιών κατά κοινή ομολογία στεγάζεται σε χώρο 
ακατάλληλο για αυτήν την χρήση, και μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού θα ξεκινήσουμε την 
διαδικασία μίσθωσης καινούριου κτιρίου πλέον κατάλληλου για την λειτουργία του. Μισθώματα κτιρίου του 
ΚΑΠΗ Μολάων 6.000 € προϋπολογίσαμε, ισχύει το ίδιο μίσθωμα με πέρσι, συντήρηση και επισκευή αγαθών 
διαρκούς χρήσης από τρίτους, ελαιοχρωματισμός κτιρίων (παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ) 10.000 €, 
συντήρηση αύλειων χώρων παιδικών σταθμών 12.000 €, συντήρηση-επισκευή φαξ, εκτυπωτών-
ηλεκτρονικών συσκευών 2.000 €, 3.500 ε συντήρηση-επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού των 
προηγούμενων νομικών προσώπων. Ύδρευση δημοτικών κτιρίων 200 €, φωτισμός-κίνηση έχουμε βάλει μία 
υψηλή πίστωση 8.000 €, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Απεντομώσεις-μυοκτονίες 1.000 €, έξοδα 
δημοσιεύσεων (οικονομικών καταστάσεων κ.τ.λ.) 1.000 €, έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 200 €, προμήθεια 
βιβλίων 1.500 €, προμήθεια γραφικής ύλης κ.τ.λ. 10.000 €, προμήθεια εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης 3.000 €, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 3.000 €, προμήθεια υγειονομικού-
φαρμακευτικού υλικού 500 €, προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10.000 €, προμήθεια 
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καυσίμων 8.000 €, προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 500 €, υλικά συντήρησης-επισκευής κτιρίων 2.500 
€, υλικά συντήρησης-επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 500 €, ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 200 €, 
ανταλλακτικά επίπλων και σκευών 300 €, προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 3.000 €. Προμήθεια 
αναβαθμίσεων εκδόσεων εφαρμογών πληροφορικής 15.000 €, ο πρώην δήμος Μολάων με δημοπρασία 
είχε αναθέσει στον κύριο Μαζιώτη την προμήθεια όλων των συστημάτων που έκαναν την ενοποίηση των 
δήμων και τώρα θα πρέπει να επιλέξουμε την ίδια εταιρεία διότι όπως μας λένε οι υπάλληλοι θα έχουμε 
πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ της ταμειακής υπηρεσίας και του καινούριου λογισμικού αν απευθυνθούμε 
σε άλλη εταιρεία και του ήδη υπάρχοντος καθώς επίσης επειδή δεν υπάρχει διοικητικό προσωπικό στο 
νομικό πρόσωπο θα είναι πρακτικά αδύνατη η παροχή βοήθειας από τους υπαλλήλους μας. 
Απευθυνθήκαμε στον κύριο Μαζιώτη που μας έδωσε προσφορά 11.000 € εάν έχουμε 1 θέση εργασίας με 
όλα τα προγράμματα, 12.200 € περίπου αν έχουμε 2 θέσεις εργασίας και 14.800 € αν έχουμε 4 θέσεις 
εργασίας, οι 2 εξ΄ αυτών στους Μολάους και από 1 στις Δ.Ε Μονεμβασίας και Βοιών. Το ποσό ανεβαίνει 
αρκετά διότι όπως μας εξήγησε πρέπει να μπει ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ Δ.Ε Μονεμβασίας, Βοιών 
με τον δήμο. Κάνουμε προσπάθειες να πάρουμε και κάποιες άλλες προσφορές, να δούμε αν κάποια άλλα 
προγράμματα είναι συμβατά. Προμήθεια τροφίμων-ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, 
ιχθυοπωλείου, προμήθεια μοκέτας για τους παιδικούς σταθμούς 5.000 €, προμήθεια επίπλων και σκευών 
2.500 €, προμήθεια παιχνιδιών εσωτερικού-εξωτερικού χώρου 15.000 €, προμήθεια φαξ 600 €, 
φωτοτυπικού 3.000 €, τηλεόρασης 1.000 €, ηλεκτρονικών υπολογιστών 2.000 €, προμήθεια μικροφωνικής 
εγκατάστασης 5.000 €, προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 2.000 €. Υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού, 
κοινωνικής πολιτικής που αφορούν τον ΟΝΑ, τις φιλαρμονικές, το λαογραφικό μουσείο και την βιβλιοθήκη-
πινακοθήκη Αχιλλέα Βαρβαρέσσου. Εδώ οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων είναι 51.931 €, τα 931 είναι 
κάποια υπόλοιπα που μπήκαν σε κάποιους κωδικούς για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 10.000 €, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εξ΄ ολοκλήρου, ενοίκιο 
αίθουσας φιλαρμονικής 2.500 €, στο ενοίκιο της αίθουσας φιλαρμονικής Μονεμβασίας να πω ότι η 
συγχώνευση των νομικών προσώπων έγινε τον Μάρτιο, την Μεγάλη Εβδομάδα κάλεσαν εμένα και τον 
αντιπρόεδρο του νομικού προσώπου ο πατέρας Κωνσταντίνος από την ενορία Μονεμβασίας, ο 
αρχιμουσικός Γεώργιος Καλογεράκος, η κυρία Φουντουλάκη η εκπρόσωπος του πολιτιστικού συλλόγου «Οι 
Ρίζες» και ο πρόεδρος της Τ.Κ Μον/σίας κύριος Χουσάκος. Μας έθεσαν θέμα ότι θα έπαυε η λειτουργία της 
φιλαρμονικής αν δεν άλλαζε ο χώρος στέγασης της διότι ο αρχιμουσικός τον θεωρούσε ακατάλληλο για τα 
μαθήματα, καθώς επίσης αν δεν έπαιρνε τα χρήματα που υπήρχαν ως οφειλή στον αρχιμουσικό από την 
προηγούμενη δημοτική αρχή. Είπαμε λοιπόν στον τοπικό πρόεδρο και στην κυρία Φουντουλάκη να βρουν 
αίθουσα που το ενοίκιο της να μην υπερβαίνει τα 300 € και πράγματι βρέθηκε αίθουσα για να μεταφερθεί 
η φιλαρμονική. Συντήρηση κτιρίων φιλαρμονικής ΟΝΑ 4.000 €, υπάρχει κωδικός διαμόρφωση χώρου του 
Δ. Σχολείου Νεάπολης Μουσείου για την δημιουργία πινακοθήκης, έως τώρα η βιβλιοθήκη Αχιλλέα 
Βαρβαρέσσου φιλοξενείται σε μισθωμένο κτίριο στις Βοιές, προβλέψαμε αυτήν την πίστωση για να 
συνεχιστούν οι εργασίες επισκευής στο παλαιό Δ. Σχολείο για να είναι κατάλληλο για την στέγαση της 
βιβλιοθήκη-πινακοθήκη Αχιλλέα Βαρβαρέσσου. Προτείνω να αλλάξουμε την διατύπωση του τίτλου από 
διαμόρφωση χώρου του Δ. Σχολείου Νεάπολης Μουσείου για την δημιουργία πινακοθήκης σε επισκευή και 
συντήρηση Δ.Σχολείου Νεάπολης για την δημιουργία πινακοθήκης και βιβλιοθήκης Αχιλλέα Βαρβαρέσσου. 
Συντήρηση-επισκευή και διευθέτηση εσωτερικού χώρου του λαογραφικού Μουσείου Ζάρακα 10.000 €, 
συντήρηση-επισκευή μηχανημάτων (φαξ) 300 €, συντήρηση πινάκων πινακοθήκης Νεάπολης 15.000 €, η 
πίστωση είναι αρκετά υψηλότερη από ό,τι έδωσε ο εκτιμητής, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
2.000 €. Φωτισμός και κίνηση 1.500 €, δαπάνες καθαρισμού γραφείου 4.000 €, αφορά κυρίως για τις 
φιλαρμονικές των Βοιών, Μονεμβασίας και το ΚΑΠΗ. Μεταφορές προσώπων παιδιών φιλαρμονικής και 
αθλητικών σωματείων 38.000 €, δεν σημαίνει ότι θα διατεθεί όλη η πίστωση. Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 €, οδοιπορικά έξοδα για αποζημίωση 500 €, συνέδρια και 
εορτές 1.000 €, δημόσιες σχέσεις-έξοδα προβολής και διαφήμισης 5.000 €, έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 40.000 €, θεωρώ ότι ελάχιστα από αυτά θα ξοδευτούν, ίσως για τις μέρες των εορτών. 
Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15.000 €, παροχή συσσιτίων σε άπορα και μη αυτοεξυπηρετούμενα 
άτομα 25.000 €, παροχή επιταγών για αγορά τροφίμων και φαρμάκων σε άπορους 30.000 €, παροχή 
οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους 23.627,91 €, προμήθεια γραφικής ύλης 2.000 €, προμήθεια εντύπων 
και υλικών μηχανογράφησης 1.500 €, λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000 €, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 
2.000 €, προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000 €, προμήθεια καυσίμων 1.000 €. 
Προμήθεια επάθλων μεταλλίων 5.000 €, αθλητικού υλικού 10.000 €, προμήθεια στολών φιλαρμονικής 
6.000 €, προμήθεια για τοποθέτηση διαχωριστικών χωρισμάτων στις φιλαρμονικές 8.000 €, αποκατάσταση 
πορτών στο λαογραφικό μουσείο Ζάρακα 5.000 €, συντήρηση εξοπλισμού ασύρματου δικτύου 20.000 €, 
εδώ ακολουθεί μία πίστωση του ΟΝΑ Μολάων ο οποίος αξιοποιούσε τέτοιους είδους παροχές και αφορά 
στην αποκατάσταση λειτουργικότητας ανοιχτού ευρυζωνικού δικτύου ελεύθερης πρόσβασης μαθητών, 
δημοτών και επισκεπτών σε δημόσιους χώρους και κυρίως σε περιοχές που δεν υφίσταται από τον ΟΤΕ 
δυνατότητα παροχής internet. Προμήθεια ανταλλακτικών μουσικών οργάνων 10.000 €, προμήθεια 
κλιματιστικού τύπου ντουλάπα 2.000 €, προμήθεια μουσικών οργάνων 15.000 €. Και τέλος είναι οι οφειλές 
από προηγούμενα νομικά πρόσωπα και μεταφέρονται προς πληρωμή τώρα.  
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   Ο κ. Μαστορόπουλος είπε τα εξής: Αυτός ο προϋπολογισμός αφορά τους 3 μήνες που απομένουν 
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, είναι πλασματικός, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε πάρα πολλές 
πιστώσεις. Τα έσοδα όλα είναι εικονικά, εκτός από τα έσοδα από μισθώματα και το χρηματικό υπόλοιπο. 
Όσον αφορά στις δαπάνες δεν ψηφίζουν: την αποζημίωση προέδρου και αντιπρόεδρου, την αποζημίωση 
για συμμετοχή σε συμβούλια, τη δαπάνη για συνέδρια 12.000 € το θεωρεί πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. 
Ψηφίζουν ίσα-ίσα τα έξοδα μετακίνησης αυτών που έρχονται από μακριά για να συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις, από τα 12.000 € προτείνει  να γίνουν 2.000 €. Για την ιστοσελίδα 5.000 €, θεωρεί ότι δεν 
είναι ανάγκη το νομικό πρόσωπο να κάνει ιστοσελίδα και ότι μπορεί να προβάλλει τις δραστηριότητες του 
στην ιστοσελίδα του δήμου. Για τιμητικές διακρίσεις-αναμνηστικά δώρα ποσού 10.000 €, θεωρεί ότι σε 3 
μήνες που θα δοθούν 10.000 € για τιμητικές διακρίσεις. Για τις δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών-τοπικών 
εορτών 10.000 €, είναι πολύ μεγάλο ποσό, μία εθνική εορτή είναι στις 28 Οκτωβρίου. Αποζημίωση για 
υπερωριακή απασχόληση 10.000 €, θεωρεί ότι δεν χρειάζονται χρήματα για υπερωρίες. Για την Προμήθεια 
αναβαθμίσεων εκδόσεων εφαρμογών πληροφορικής 15.000 €, μεγάλο το ποσό και προτείνει να γίνει 
συνεννόηση με την εταιρεία που έχει προμηθεύσει το κεντρικό πρόγραμμα του Δήμου, να πληρωθούν τα 
έξοδα διαμονής τους και 50 € ημερομίσθιο και να ρυθμίσουν και τα θέματα για το νομικό πρόσωπο του 
δήμου, οπότε  θα χρειαστούν 2.000 €. Προμήθεια παιχνιδιών 15.000 €, προτείνει να μειωθεί στα 9.000 €. 
Προμήθεια μικροφωνικής 5.000 €, να μηδενιστεί, αφού υπάρχουν μικροφωνικές στο Δήμο. Η αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας για κάποιους υπαλλήλους, να μηδενιστεί ή να ελαττωθεί στο ελάχιστο δυνατό. Το 
ενοίκιο της αίθουσας για τη φιλαρμονική της Μονεμβασίας να μηδενιστεί, αναφέρει ότι η διαδικασία πέρα 
από το ότι είναι εντελώς παράνομη, υπάρχουν χώροι στην Μονεμβάσια όπου μπορεί άνετα να στεγαστεί η 
φιλαρμονική, όπως η αίθουσα του ΚΕΠ και προτείνει αφού ενδιαφέρθηκε και ο ιερέας, να ζητηθεί να 
παραχωρήσει το χώρο κάτω από τον Άγιο Λεόντιο, όπως έχει παραχωρηθεί κατά καιρούς σε συλλόγους. 
Μεταφορές προσώπων, παιδιών 38.000 € πολύ μεγάλο ποσό για 3 μήνες, τι θα μεταφέρουν. Είναι 
εξωπραγματικό, να μηδενιστεί ή να πάει στα 2.000 €. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 40.000 €, να 
μηδενιστεί το ποσό, έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15.000 €, δεν γνωρίζει τι αθλητικές δραστηριότητες 
θα γίνουν που θα κοστίσουν 15.000 € σε 3 μήνες. Όσον αφορά τα συσσίτια για τους απόρους, άστεγους 
κ.τ.λ. δεν διαφωνεί, αλλά θα πρέπει να γίνει συνεννόηση και με την τοπική εκκλησία να βρεθεί ένας 
τρόπος αδιάβλητος για να ενισχυθούν πραγματικά οικογένειες που υποφέρουν. Προμήθεια επάθλων-
μεταλλίων 5.000 €, να μηδενιστεί η πίστωση, προμήθεια αθλητικού υλικού 10.000 €, να μηδενιστεί, 
προμήθεια στολών φιλαρμονικής 6.000 €, όλες οι φιλαρμονικές έχουν στολές, να μηδενιστεί η πίστωση. 
Συντήρηση εξοπλισμού ασύρματου δικτύου 20.000 € πολύ μεγάλη πίστωση και δεν γνωρίζει γιατί το 
νομικό πρόσωπο αθλητισμού, πολιτισμού πρέπει να ασχοληθεί με το ασύρματο intrnet. Δηλώνει ότι δεν 
ψηφίζουν τον προϋπολογισμό, ψηφίζουν μόνο τις ανελαστικές δαπάνες, τις μισθοδοσίες κ.τ.λ. των ατόμων 
που πρέπει να πληρωθούν, κατά τα άλλα καταψηφίζουν. 

Ο κ. Δημητρόπουλος διαφωνεί με την λογική ότι προβλέπουμε αλλά δεν θα καταναλώσουμε και γι’ 
αυτό θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό. 

Ο κ. Παπαδάκης είπε ότι ως μέλος της αντιπολίτευσης καταψήφισε τον προϋπολογισμό την ημέρα 
της συνεδρίασης του Ν.Π., όταν ψηφίσαμε 600.000 € επιχορήγηση για το νομικό πρόσωπο υπήρχαν 
ενστάσεις από τη μεριά της αντιπολίτευσης. Θα πρέπει να υπάρξει νέα συστατική πράξη διότι δεν πρόκειται 
ο δήμος να επιχορηγήσει 600.000 € το νομικό πρόσωπο. Δηλώνει ότι συνέχεια επισημαίνει αδυναμίες στο 
νομικό πρόσωπο, παράδειγμα στο απόσπασμα πρακτικού η κυρία Κολλιάκου, μπροστά φαίνεται απούσα 
ενώ στο πίσω μέρος υπογράφει ουσιαστικά σαν να είναι παρούσα. Θεωρεί ότι θα έπρεπε να έχουν 
ενοποιηθεί οι πιστώσεις των προμηθειών, διότι όλες είναι στα όρια απευθείας ανάθεσης όπως επίσης και οι 
πιστώσεις για τα έργα, γιατί αν κάναμε δημοπρασίες θα πετυχαίναμε οφέλη για το νομικό πρόσωπο. 
Αναφέρθηκε η κυρία Αλειφέρη για το ενοίκιο της αίθουσας για τη φιλαρμονική της Μονεμβάσιας, αλλά 
είναι παράνομη η ενοικίαση. Δηλώνει ότι θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό ως μη υλοποιήσιμο. Επίσης 
κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στο νομικό πρόσωπο δεν παρουσιάστηκαν απολογιστικά στοιχεία, 
σήμερα βέβαια υπάρχουν στο Δ.Σ. Είναι και θέμα ακυρότητας του προϋπολογισμού διότι θα πρέπει τα 
μέλη του νομικού προσώπου, του Δ.Σ. να γνωρίζουν κατά το παρελθόν τι χρήματα δόθηκαν για τους 
συγκεκριμένους κωδικούς. Είπε ότι τα ζήτησε αυτά τα στοιχεία και του είπαν ότι δεν είναι εύκολο να 
παρουσιαστούν, σήμερα βέβαια είναι εύκολο να παρουσιαστούν. Υπάρχουν όμως ζητήματα με το νομικό 
πρόσωπο που θα πρέπει να διευθετηθούν και να μπει περισσότερη οργάνωση.  

Ο κ. Νικολινάκος είπε ότι για πολλοστή φορά λέει ότι το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο 
αναπληρώνει ένα μεγάλο κομμάτι του δήμου και δημιουργεί και μία αλλοίωση της βούλησης του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Αναφέρεται στα 12.000 € αμοιβή των συμβουλίων και ρωτάει αν είναι μία 
πραγματική ανάγκη ή ένα καπρίτσιο προσωπικής προβολής και ψηφοθηρίας; Αναφέρεται στον κύριο 
δήμαρχο που είπε ότι έχει εμπιστοσύνη στα μέλη που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο και ότι θα κάνουν 
αυτό που πρέπει, ενώ ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη και έχει λόγους γι’ αυτό. Αναφέρθηκε στο 
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ότι είχε πει κάποτε για μία παρέα και το επαναλαμβάνει και λέει ότι αυτή η παρέα είναι και 
κουτσομπολίστικη, διότι πως να χαρακτηρίσει το χώσιμο του επικεφαλής του σχήματος την ημέρα της 
απελευθέρωσης της Μονεμβασίας σε εμάς τους τεμπέληδες, που αποθέωσε την πρόεδρο του νομικού 
προσώπου και τον αντιδήμαρχο και όλοι οι άλλοι είμαστε τεμπέληδες και καθόμαστε και κριτικάρουμε. 
Δηλώνει ότι θα μπορούσε να δεχτεί ότι ο προϋπολογισμός είναι εικονικός αν υπήρχαν τα πολλά λεφτά σε 
2-3 κωδικούς που θα χρειαζόντουσαν δημοπρασίες, με τις απευθείας αναθέσεις δεν διασφαλίζεται ότι ο 
υπεύθυνος θα κάνει αυτά που λέει. Όλα είναι σε απευθείας ανάθεση και δεν διασφαλίζεται τίποτε. 
Αναφέρεται στην προμήθεια τηλεόρασης 1.000 € και στην προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 2.000 €, 
δηλαδή η τηλεόραση δεν είναι ηλεκτρική συσκευή, γιατί τόσος πολύς κατακερματισμός. 5.000 € για τα 
αργυρά χρυσά χάλκινα. Το καλοκαίρι δώσαμε 500 € για έπαθλα για Μπιτς βόλεϊ και 1.000 € φαγητά κ.τ.λ., 
ποιος τα διασφαλίζει αυτά.  

Ο κ. Χριστάκος είπε ότι ο δήμος υποχρεούται να δώσει 600.000 € στο νομικό πρόσωπο, 200.000 € 
στα σχολεία, 100.000 € στην κοινωφελή επιχείρηση και χρήματα σε μισθούς, επισκευές και λοιπά. Μέχρι 
τέλος του Σεπτέμβρη από το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων μας 1.557.000 € έχουμε εισπράξει 
469.000 €. Οπότε, τα λεφτά που υπάρχουν φτάνουν για μισθούς των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων και για 
λειτουργικές ανάγκες.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της  κας Αλειφέρη, έλαβε υπόψη το 
περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και 234 του Ν. 
3463/2006 και μετά από  διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
   Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2011 του Ν.Π. Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά 
εμφανίζει: 

ΕΣΟΔΑ  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                           687.328,79 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ                                                                    700,00 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                                 255.671,21 
     ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                943.700,00 

 
ΕΞΟΔΑ 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                              824.498,19 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                    53.100,00    
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.                                                                            36.101,81 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                  3.000,00 
      ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                 943.700,00 
 
Μειοψηφούντων των κ.κ.: Μαστορόπουλου, Χριστάκου, Παπαδάκη, Νικολινάκου, Δημητρόπουλου, 

για τους λόγους που ανέπτυξαν παραπάνω.  
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  271/2011. 
   

  
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                          Ο Γραμματέας                       Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
Μολάοι 05-10-2011 
Η Ειδική Γραμματέας 
 
 
Παπαδάκη Ευγενία 

   Μέντης Γεώργιος Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Πετράκης Χρήστος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. 
Σουρλάς Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
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Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χριστάκος Σταύρος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 

 


