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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ     

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  12/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  195/2012 
 
«Πεξί δηαζέζεωο πίζηωζεο γηα ηελ δηνξγάλωζε εθπαηδεπηηθώλ εκεξίδωλ». 
 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο δεθαηξείο (13) ηνπ κελφο Ινπλίνπ 2012, εκέξα ηεο εβδνκάδνο 
Σεηάξηε θαη ψξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή 
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 12/08-06-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε 
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 
   Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ 
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηξία  (23) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνχινο πχξνο               Πξφεδξνο Γ.. 1. Αιεηθέξε Παλαγηψηα 
2. Σζάθνο Πέηξνο              Αληηπξφεδξνο Γ..  2. Λχξαο Υαξάιακπνο 
3. Μέληεο Γεψξγηνο              Γξακκαηέαο Γ.. 3. Μηραιφπνπινο Μηραήι 
4. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο           Αληηδήκαξρνο 4. Σζάθνο Κσλ/λνο 
5. Κνιιηάθνο Ισάλλεο              Αληηδήκαξρνο    
6. Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.         Αληηδήκαξρνο   
7. Πεηξάθεο Υξήζηνο              Αληηδήκαξρνο   
8. Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π.    Αληηδήκαξρνο   
9. νπξιάο Ισάλλεο                Αληηδήκαξρνο   
10. Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο     
11. Καινγεξίλεο Ηιίαο   
12. Μαξνχζεο Υξάιακπνο   
13. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
14. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
15. ηαζάθεο Παλαγηψηεο   
16. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
17. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο   
18. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο   
19. Παπαδάθεο Γεψξγηνο   
20. Υαξακήο Αληψληνο   
21. Υξηζηάθνο ηαχξνο   
22. Κξππσηφο Παλαγηψηεο   
23.  Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 
  Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, Φπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μπίιηαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, 
Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. 
Μεηακφξθσζεο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. 
Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Κ. πθέαο. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ δεθάηνπ (10νπ) ζέκαηνο απερψξεζε ν θ. Γεκεηξφπνπινο 
Γεκνζζέλεο.  
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   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
 
   Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην εηθνζηφ δεχηεξν (22ν) ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηελ εθπξφζσπν ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο & 
Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ θα  Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα, ε νπνία είπε ηα εμήο: 

Η Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ καο, εηζεγείηαη ηε δηάζεζε 
πνζνχ 3.500,00 € γηα δηνξγάλσζε δχν εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ.  Οη εκεξίδεο ζα απεπζχλνληαη 
ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ζα έρνπλ σο ζέκα ηε βειηίσζε ηνπ 
επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα εζηίαζεο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπηθψλ πιηθψλ θαη 
πξντφλησλ ζηελ θνπδίλα ησλ εζηηαηνξίσλ.  Η δηάζεζε ηεο πίζησζεο κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ Κ.Α. 
00-6442 «Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ ζπλαληήζεσλ θαη δηαιέμεσλ».  

ηε ζπλέρεηα έζεζε ππφ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ απφ 08.06.2012 ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Σκήκα Πξνκεζεηψλ & Δξγαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: 

<<χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 παξάγξαθνο  3 ηνπ Ν. 3463/2006 πεξί 
ΓΚΚ  πηζηψζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  
ηνπ Γήκνπ κπνξεί λα δηαηεζνχλ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ πιεξσκή 
δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ: 
Α] Δζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή άιισο ηδίσο πνιηηηζηηθέο, κνξθσηηθέο,  ςπραγσγηθέο, αζιεηηθέο 
εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλψλεη ν Γήκνο, εθφζνλ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
εδαθηθή ηνπ πεξηθέξεηα θαη ζπλδένληαη  κε ηελ πξναγσγή ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ή ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ. 
B] φκνηεο εθδειψζεηο πνπ νξγαλψλνπλ άιινη θνξείο θαη ζπκκεηέρεη ν Γήκνο 
γ]…… 
δ]  Σελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή, κε θάζε πξόζθνξα κέζν, ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο. 
   Η Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο Γήκνπ Μνλεκβαζίαο κε εηζήγεζή ηεο 
θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζεί ηνπξηζηηθά ν δήκνο, πξνηείλεη:     
   Σε δηνξγάλσζε δχν εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ, νη νπνίεο ζα απεπζχλνληαη ζηνπο 
επαγγεικαηίεο ηνπξηζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ζα έρνπλ σο ζέκα ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ 
ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εζηίαζεο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπηθψλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ ζηελ 
θνπδίλα ησλ εζηηαηνξίσλ. 
  ην ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2012 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Κ.Α. 00-
6442 κε ηίηιν «Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ ζπλαληήζεσλ θαη δηαιέμεσλ» έρεη εγγξαθεί πίζησζε 
15.000,00 € θαη ζαο πξνηείλσ λα δηαζέζνπκε (ςεθίζνπκε) πίζησζε 3.500,00 € γηα ηελ 
δηνξγάλσζε απηή>>.  

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Σζαθαηίλνπ, έιαβε ππφςε 
ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ 
άξζξνπ 158 παξ. 3 ηνπ ΓΚΚ θαη κεηά απφ  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη θαηά πιεηνψεθία 
 Σε δηάζεζε πίζησζεο 3.500,00 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6442 κε ηίηιν «Γηνξγάλσζε 
ζπλεδξίσλ, ζπλαληήζεσλ θαη δηαιέμεσλ» χςνπο 15.00000 €, γηα ηε δηνξγάλσζε απφ ην Γήκν, 
δχν εθπαηδεπηηθψλ εκεξίδσλ, νη νπνίεο ζα απεπζχλνληαη ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ 
ηεο πεξηνρήο θαη ζα έρνπλ σο ζέκα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα 
εζηίαζεο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπηθψλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ ζηελ θνπδίλα ησλ εζηηαηνξίσλ.  

   Μεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Παλαγ. Νηθνιηλάθνπ θαη Αλησλ. Υαξακή, επεηδή ζεσξνχλ 
ππεξβνιηθφ ην πνζφ. 
   Ο θ. Κξππσηφο ςήθηζε ΟΥΙ. 

Ο θ. Μαζηνξφπνπινο ζπκθσλεί, αλ θαη ζεσξεί ην πνζφ ππεξβνιηθφ. 
 
    Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  195/2012. 
    

Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 
       Ο Πξφεδξνο                     Ο Γξακκαηέαο                Σα Μέιε 

 Αβδνχινο πχξνο  
 

   Μέληεο Γεψξγηνο Σζάθνο Πέηξνο 
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 
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Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ισάλλεο 
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Μαξνχζεο Υαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηψηεο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο 
Παπαδάθεο Γεψξγηνο 
Υαξακήο Αληψληνο 
Υξηζηάθνο ηαχξνο 
Κξππσηφο Παλαγηψηεο 

 

ΑΔΑ: Β4ΛΔΩΚ9-Μ7Η


