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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 22εο/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 359/2012
«Πεξί αλακόξθωζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη κία (21) ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ 2012, εκέξα ηεο
εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη ώξα 17,30, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε
ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 22/16-11-2012 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 ηξία (23) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
Αβδνύινο πύξνο
Πξόεδξνο Γ.. 1.
Λύξαο Υαξάιακπνο
Σζάθνο Πέηξνο
Αληηπξόεδξνο Γ.. 2.
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο Γξακκαηέαο Γ.. 3.
Μηραιόπνπινο Μηραήι
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
4.
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
νπξιάο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Υαξακήο Αληώληνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Σζάθνο Κσλ/λνο
Μέληεο Γεώξγηνο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Σδάθαο
Γεώξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Σδεξεθόο Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ Καζηαληάο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ.
Κνπιεληίσλ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ.
Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ.
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ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Ιαηξόπνπινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ςεθνθνξίαο ηνπ 14νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Μαζηνξόπνπινο θαη κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ
ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Υαξακήο.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 16o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Κνιιηάθν Ισάλλε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηελ από
14/11/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία εηζεγείηαη
ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ έηνπο 2012,
γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζώλ αλαγθώλ, νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί θαηά ηελ αξρηθή ηνπ
ζύληαμε, θαζώο θαη γηα ηελ ελίζρπζε ππαξρνπζώλ, σο εμήο:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΗΓΔΙΣΑΙ
Σε δεκηνπξγία ησλ θαησηέξσλ λέσλ ή ελίζρπζε ππαξρόλησλ πηζηώζεσλ:
1) ηνλ Κ.Α -8224.001 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 12.000,00€ κε ηίηιν ΤΠΔΡ
ΓΗΜΟΙΟΤ 20% ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΚ/ΣΟ ΑΙΓΙΑΛΟΤ. Σν πνζό ησλ 12.000,00€ ζα
κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
2) ηνλ Κ.Α 25-7325.003 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 793,18€ κε ηίηιν Ηιεθηξνδόηεζε
αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζηε ζέζε Βαιηάθη Αγ. Νηθνιάνπ Βνηώλ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο. Σν
πνζό ησλ 793,18€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΚΑ 25-6671.002 κε ηίηιν
Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ κεραλεκάησλ 2011 ζπλερηδόκελε ζύκβαζε ππάξρνπζαο πίζησζεο
10.015,03€.
3)ηνλ Κ.Α 30-7333.007 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 10.000,00€ κε ηίηιν Δπηζθεπή
κνλνπαηηώλ θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνύ ηείρνπο θαη κνλνπαηηνύ πνπ νδεγεί ζηελ άλσ πόιε ηνπ
Κάζηξνπ ηεο Μνλεκβαζίαο. Σν πνζό ησλ 10.000,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
4) ηνλ Κ.Α 30-6262.018 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 3.600,00€ κε ηίηιν Απνθαηάζηαζε
δξόκνπ ζηνλ νηθ. Φνύηηα ηεο ΣΚ Κνπιεληίσλ. Σν πνζό ησλ 4.500,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην
απνζεκαηηθό.
5)ηνλ Κ.Α 30-6262.019 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζν 6.000,00 € κε ηίηιν Απνθαηάζηαζε
δεκηώλ από πιεκκύξεο ζηελ ΓΔ Αζσπνύ. Σν πνζό ησλ 6.000,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην
απνζεκαηηθό.
6)ηνλ Κ.Α 30-7333.009 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 4.500,00€ κε ηίηιν Απνθαηάζηαζε
θαηεξεπζζέλησλ ζηεζέσλ ζηελ ΣΚ Μεζνρσξίνπ ηεο ΓΔ Βνηώλ. Σν πνζό ησλ 4.500,00€ ζα
κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
7)ηνλ Κ.Α 20-7325.012 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 6.000,00€ κε ηίηιν Απνπεξάησζε
ππνγεηνπνίεζεο δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ζηνλ νηθηζκό ηεο Πιύηξαο ηεο ΓΔ Αζσπνύ. Σν πνζό
ησλ 6.000,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.
8) ηνλ Κ.Α 00-6421.001 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 2.000,00€ κε ηίηιν Έμνδα θίλεζεο
θαη εθηόο έδξαο απνδεκίσζε κεηαθηλνπκέλσλ αηξεηώλ. Σν πνζό ησλ 2.000,00€ ζα κεηαθεξζεί
από ην απνζεκαηηθό.
9) ηνλ Κ.Α 00-6423.001 ζα γξαθεί λέα πίζησζε πνζνύ 1.000,00€ κε ηίηιν Έμνδα θίλεζεο
θαη εθηόο έδξαο απνδεκίσζε κεηαθηλνπκέλσλ ηδησηώλ. Σν πνζό ησλ 1.000,00€ ζα κεηαθεξζεί
από ην απνζεκαηηθό.
Να εληαρζνύλ ζην ηερληθό πξόγξακκα ηνπ 2012 ηα αλσηέξσ έξγα.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε
ηνπ, ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ησλ
άξζξσλ 155 & 161 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.), ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ από 17-5/15-6-59 Β.Γ/ηνο,
ηελ από 14/11/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθωλα
Α. Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2012, κε ηε δεκηνπξγία θαη
ελίζρπζε ησλ θαησηέξσ πηζηώζεσλ:
1) ηνλ Κ.Α. -8224.001 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 12.000,00 € κε ηίηιν «Τπέξ
Γεκνζίνπ 20% γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο αηγηαινύ». H πίζησζε εθ
παξαδξνκήο δελ είρε γξαθηεί θαηά ηελ αξρηθή ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ελώ είλαη

2

ΑΔΑ: Β4ΣΤΩΚ9-Μ7Κ
απαξαίηεηε θαζόηη αθνξά ζην πνζνζηό πνπ πξέπεη λα απνδώζεη ν Γήκνο από ηα κηζζώκαηα
αηγηαινύ. Σν πνζό ησλ 12.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
2) ηνλ Κ.Α. 25-7325.003 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 793,18 € κε ηίηιν
«Ηιεθηξνδόηεζε αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζηε ζέζε Βαιηάθη Αγ. Νηθνιάνπ Βνηώλ
Γήκνπ Μνλεκβαζηάο». Η ελ ιόγσ πίζησζε είλαη αλαγθαία θαη επείγνπζα, πξνθεηκέλνπ λα
ειεθηξνδνηεζεί ην αληιηνζηάζην, ζύκθσλα κε ην αξηζ. 438/29-06-2012 έγγξαθν ηεο ΓΔΓΓΗΔ.
Σν πνζό ησλ 793,18 € κεηαθέξεηαη δηα κέζσ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΚΑ 25-6671.002 κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ κεραλεκάησλ 2011» (ζπλερηδόκελε ζύκβαζε) ππάξρνπζαο
πίζησζεο 10.015,03 €, ε νπνία πιενλάδεη.
3) ηνλ Κ.Α. 30-7333.007 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 10.000,00 € κε ηίηιν «Δπηζθεπή
κνλνπαηηώλ θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνύ ηείρνπο θαη κνλνπαηηνύ πνπ νδεγεί ζηελ άλω
πόιε ηνπ Κάζηξνπ ηεο Μνλεκβαζίαο». Η ελ ιόγσ πίζησζε είλαη επείγνπζα θαη αλαγθαία,
δηόηη ζε πνιιά ζεκεία θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνύ ηείρνπο, έρνπλ πξνθιεζεί πνιιέο δεκηέο, αιιά
θαη αηύρεκα θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. Σν ρώξν επηζθέπηνληαη πιήζνο επηζθεπηώλ θαζόιε
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σν πνζό ησλ 10.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
4) ηνλ Κ.Α. 30-6262.018 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 3.600,00 € κε ηίηιν
«Απνθαηάζηαζε δξόκνπ ζηνλ νηθ. Φνύηηα ηεο ΣΚ Κνπιεληίωλ». Πίζησζε επείγνπζα θαη
αλαγθαία, έρεη ππνζηεί δεκηά ν δξόκνο θαη ρξήδεη άκεζεο απνθαηάζηαζεο, πξνο απνθπγή
πξόθιεζεο αηπρεκάησλ. Σν πνζό ησλ 4.500,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
5) ηνλ Κ.Α. 30-6262.019 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 6.000,00 € κε ηίηιν
«Απνθαηάζηαζε δεκηώλ από πιεκκύξεο ζηελ ΓΔ Αζωπνύ». Πίζησζε επείγνπζα θαη
αλαγθαία, κεηά ηελ ηειεπηαία έληνλε βξνρόπησζε (16-17 Ννεκβξίνπ), θαηά ηελ νπνία ππέζηε
πνιιέο δεκηέο ην νδηθό δίθηπν. Σν πνζό ησλ 6.000,00 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
6) ηνλ Κ.Α. 30-7333.009 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 4.500,00 € κε ηίηιν
«Απνθαηάζηαζε θαηεξξεπζάληωλ ζηεζαίωλ ζηελ ΣΚ Μεζνρωξίνπ ηεο ΓΔ Βνηώλ».
Πίζησζε επείγνπζα θαη αλαγθαία, θαζώο ζε δύν ζεκεία θαηέξξεπζαλ ηα ζηεζαία θαη ρξήδνπλ
άκεζεο απνθαηάζηαζεο, πξνο απνθπγή πξόθιεζεο αηπρεκάησλ. Σν πνζό ησλ 4.500,00 €
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
7) ηνλ Κ.Α. 20-7325.012 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 6.000,00 € κε ηίηιν
«Απνπεξάηωζε ππνγεηνπνίεζεο δηθηύνπ ειεθηξνθωηηζκνύ ζηνλ νηθηζκό ηεο Πιύηξαο
ΓΔ Αζωπνύ». Η ελ ιόγσ πίζησζε είλαη απνιύησο απαξαίηεηε, θαζώο νινθιεξώζεθε ε
ππνγεηνπνίεζε ηνπ εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ ηεο Πιύηξαο από ηε ΓΔΗ θαη απαηηείηαη ε ζύλδεζε ηνπ
δεκνηηθνύ θσηηζκνύ κε ην δίθηπν πνπ ππνγεηνπνηήζεθε. Σν πνζό ησλ 6.000,00 € κεηαθέξεηαη
από ην απνζεκαηηθό.
8) ηνλ Κ.Α. 00-6421.001 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 2.000,00 € κε ηίηιν «Έμνδα
θίλεζεο θαη εθηόο έδξαο απνδεκίωζε κεηαθηλνύκελωλ αηξεηώλ». Σν πνζό ησλ 2.000,00
€ κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
9) ηνλ Κ.Α. 00-6423.001 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 1.000,00 € κε ηίηιν «Έμνδα
θίλεζεο θαη εθηόο έδξαο απνδεκίωζε κεηαθηλνπκέλωλ ηδηωηώλ». Σν πνζό ησλ 1.000,00
€ κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.
Οη αλσηέξσ δύν πηζηώζεηο είλαη έθηαθηεο θαη επείγνπζεο, δηόηη αθνξνύλ ζε δαπάλεο
κεηαθίλεζεο αηξεηώλ θαη ηδησηώλ, κέιε ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ
Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνύλ ζηε Θεζζαινλίθε, όπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Philoxenia
2012, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ν Γήκνο ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 362/12 Α.Γ.. Σα έμνδα θίλεζεο θαη
ε απνδεκίσζε ζα θαηαβιεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101 παξ. 1, 140 παξ. 2
θαη 158 παξ. 3 ηνπ Ν. 3463/2006.
Β. Σξνπνπνηεί ην ηερληθό πξόγξακκα εθηειεζηέσλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2012 θαη
εληάζζεη ηα αλσηέξσ έξγα.
Γ). Μεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
ΚΔΛΟ ΔΟΓΧΝ
35.463.134,87
ΚΔΛΟ ΔΞΟΓΧΝ
35.302.895,78
ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ
160.239,09 θαη δελ
ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλόινπ
ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ
δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 2012.
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Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 359/2012.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνύινο πύξνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο Σζάθνο Πέηξνο Αληηπξόεδξνο Γ..
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο Αληηδήκαξρνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο
νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Καινγεξίλεο Ηιίαο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Υαξακήο Αληώληνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Σζάθνο Κσλζηαληίλνο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Μέληεο Γεώξγηνο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Παπαδάθε Δπγελία
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