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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ                                                      

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  4/2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  27/2013 
 

«Πεξί εγθξίζεωο Απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο 
θαη Αιιειεγγύεο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, πνπ αθνξά 
ηελ θαηάξηηζε θαη ψήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απηνύ νηθ. έηνπο 2013». 
 
    Πηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο επηά (07) ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ 2013, εκέξα ηεο 
εβδνκάδνο Ξέκπηε θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε 
ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Κνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 4/01-02-2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ε 
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 
Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο Ππύξνο            Ξξόεδξνο Γ.Π. 1. Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
2. Κηραιόπνπινο Κηραήι  Αληηπξόεδξνο Γ.Π.  2. Σαξακήο Αληώληνο 
3. Σξηζηάθνο Πηαύξνο        Γξακκαηέαο Γ.Π. 3. Κέληεο Γεώξγηνο 
4. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο 4. Θξππσηόο Ξαλαγηώηεο 
5. Θαινγεξίλεο Ζιίαο           Αληηδήκαξρνο    
6. Θνπηζνληθνιήο Σαξάι.      Αληηδήκαξρνο   
7. Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο     Αληηδήκαξρνο   
8. Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξ. Αληηδήκαξρνο   
9. Πνπξιάο Ησάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
10. Αιεηθέξε Ξαλαγηώηα   
11. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο   
12. Θνιιηάθνο Ησάλλεο   
13. Ιύξαο Σαξάιακπνο   
14. Καξνύζεο Σαξάιακπνο   
15. Ξεηξάθεο Σξήζηνο   
16. Πηαζάθεο Ξαλαγηώηεο   
17. Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   
18. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο   
19. Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηώηεο   
20. Ξαπαδάθεο Γεώξγηνο   
21. Ρζάθνο Ξέηξνο   
22. Ρζάθνο Θσλ/λνο   
23. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Ζ Ππλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε. 
   Από ηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ. 
Κνιάσλ, Τπρνγπηόο Ησάλλεο Ρ.Θ. Αγγειώλαο, Πθάγθνο Ησάλλεο Ρ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Ρδάθαο 
Γεώξγηνο Ρ.Θ. Διαίαο, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Ρ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληόο Ξαλαγηώηεο Ρ.Θ. Ιηξώλ, 
Σνπζάθνο Γεκήηξηνο Ρ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Σξηζηνθνξάθεο Ξαλαγηώηεο Ρ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνύλεο 
Κηραήι Ρ.Θ. Ξαθίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Ρ.Θ. Ξαληαλάζζεο, Θιεξνλόκνο Θσλ/λνο Ρ.Θ. 
Ραιάλησλ. 
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   Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Ξαπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ έθηνπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο. 
   

Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 8Ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιόγν ζηελ Ξξόεδξν ηνπ Λ.Ξ. θα Ξαλ. Αιεηθέξε, ε νπνία είπε ηα εμήο: 
   Κε ηελ αξηζ. 7/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λ.Ξ., θαηαξηίζηεθε θαη 
ςεθίζηεθε ν πξνϋπνινγηζκόο έηνπο 2013. Ρελ απόθαζε απηή καδί κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε θαη 
ηνλ πίλαθα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ζέησ ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 
 Ν θ. Ληθνιηλάθνο είπε: Δίλαη έλαο κηθξόο πξνϋπνινγηζκόο δήκσλ κε απεπζείαο αλαζέζεηο 
θαη θαηαηκήζεηο.  Ρν Λ.Ξ. αδπλαηεί λα εθηειέζεη έξγα. Ρα ρξήκαηα δαπαλώληαη γηα ζπληεξήζεηο. 
Κεγάια πνζά γηα θνπθινζέαηξα θαη μπινπόδαξνπο. Ν πξνϋπνινγηζκόο δελ έρεη όξακα. Θα 
κπνξνύζε λα γίλεη αλάδεημε θάπνησλ κλεκείσλ. Φεζηηβάι ζε ζρέζε κε ηνλ πνιηηηζκό ηνπ ηόπνπ. 
Λα ζεζκνζεηεζεί κηα θεληξηθή εθδήισζε ζε θάζε θνηλόηεηα. Γελ ππάξρεη θακία πξννπηηθή. Γε 
κπήθε ν Καιεάηεο δξόκνο, κηα επηηπρεκέλε εθδήισζε. Λα γίλεη επηινγή ησλ ελεξγώλ Ππιιόγσλ 
γηα λα βνεζεζνύλ. Ν κόλνο ιόγνο δεκηνπξγίαο ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ είλαη ε απαζρόιεζε 
ζηειερώλ θαη ε κεηαβίβαζε θάπνησλ αξκνδηνηήησλ. 
 Ν θ. Σξηζηάθνο είπε: Από αλάγλσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2013, αιιά θαη ηνπ εκεξνινγίνπ 
ησλ εληαικάησλ 2012 θαη 2011 ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, αιιά θαη ησλ αλαξηήζεσλ ζην 
ΓΗΑΓΔΗΑ, πξνθύπηνπλ νξηζκέλα ζνβαξά εξσηεκαηηθά γηα ην ύςνο ησλ δαπαλώλ, ηνλ 
πεξηνξηζκό ηεο ζπαηάιεο, αιιά θαη ηε ζθνπηκόηεηα ησλ δαπαλώλ. Γόζεθαλ 15.000 € γηα αγνξά 
αζιεηηθνύ πιηθνύ (κπάιεο θιπ), 3.000 γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο ηε ζηηγκή πνπ ν Γήκνο 
δελ δηέζεζε ρξήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο θαη δηαζέηεη έλαλ αμηόινγν ππάιιειν 
θαηαξηηζκέλν πνπ κπνξεί λα ζηήζεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λ.Ξ., 5.000 γηα αγνξά ιακπηήξσλ, 
10.000 γηα ζπληεξήζεηο θηηξίσλ (βαςίκαηα), 11.000 γηα ζπληήξεζε αύιεησλ ρώξσλ παηδηθώλ 
ζηαζκώλ, 7.000 γηα ζπληήξεζε επίπισλ, 15.000 γηα θνπθινζέαηξν, 7.000 γηα ζπληήξεζε 
αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ είλαη κάιηζηα ακθίβνιν αλ έρεη γίλεη αλ θαη έρεη εθδνζεί 
ρξεκαηηθό έληαικα. πάξρεη ζέκα αλ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ 
πξνζώπνπ έρνπλ γλώζε γηα ηηο δαπάλεο απηέο θαη ηε ζθνπηκόηεηά ηνπο. Πε θάζε πεξίπησζε 
είλαη ππεξβνιηθέο θαη δε ζπλάδνπλ κε ην πλεύκα ησλ θαηξώλ γηα νηθνλνκία. Κάιηζηα παξόκνηεο 
δαπάλεο είλαη γξακκέλεο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 2013, ην νπνίν ζεκαίλεη όηη ε ζπαηάιε ζα 
ζπλερηζηεί κε ηνλ ίδην ξπζκό. Ξξέπεη λα πεξηνξηζηνύλ θαη νη δξάζεηο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θη 
λα ζηξαθνύλ ζηελ πξόλνηα θαη ζηελ παξαγσγή πνιηηηζκνύ θαη όρη ζε δαπάλεο όπσο απηέο πνπ 
αλέθεξα παξαπάλσ. Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ΘΑΡΑΤΖΦΗΕΥ ηνλ πξνϋπνινγηζκό.    
 Ν θ. Κηραιόπνπινο είπε: Γηα ηε ζπληήξεζε κνπζηθώλ νξγάλσλ, θνπθινζέαηξν θαη θιόνπλ 
είλαη κεγάια ηα πνζά. Ρν πνζό γηα ηελ αλαθαίληζε πηλαθνζήθεο Λεάπνιεο, δελ είλαη γη’ απηή ηεο 
Λεάπνιεο, αιιά γηα ην επξύηεξν θηίξην πνπ ζηεγάδεη ηελ πηλαθνζήθε. Ρν λνκηθό πξόζσπν δελ 
είλαη εθεύξεζε ηνπ Γήκνπ, αιιά λνκνζεηηθό όξγαλν. Έρεη πνιύ δνπιεηά λα θάλεη. Ρν ζπκβνύιην 
ην πξνεγνύκελν έρεη δνπιέςεη ζθιεξά. 
 Ν θ. Καζηνξόπνπινο είπε: Ρη θέξδηζε ν ηόπνο από ην Λ.Ξ.; Ρη ζα γηλόηαλ αλ νη 
αξκνδηόηεηεο αζθνύληαλ από ην Γήκν; Γηθαησζήθαηε από ηε ζύζηαζε ελόο κηθξνύ δήκνπ; Πηνλ 
πξνϋπνινγηζκό δελ είδα νηθνλνκία, πνπ είλαη αίηεκα ησλ θαηξώλ. Θαηλνηνκία δελ ππάξρεη. Πε ηη 
ζπκβάιεη ζην ηνπηθό ζέκα ηεο αλάπηπμεο; Ζ δηαδηθαζία πξνϋπνινγηζκνύ ζέιεη πεξηζζόηεξν 
ρξόλν, δηαβνύιεπζε, δηαθάλεηα. Δπίζεο ζηελ επηζηνιή παξαίηεζεο ηνπ θ. Κηραιόπνπινπ από ηηο 
αξκνδηόηεηεο πνπ ηνπ είραλ αλαηεζεί ζαλ κέινο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ, δελ ππήξμαλ 
απαληήζεηο από ηε Γηνίθεζε. Γηα όια απηά δειώλσ ΞΑΟΥΛ. 
 Ν θ. Ξ. Ρζάθνο είπε: Έρσ δηαθσλήζεη αξρηθά γηα ην Λ.Ξ. Θαιύθζεθα από ηνλ θ. 
Κηραιόπνπιν, Ληθνιηλάθν θαη Καζηνξόπνπιν. Απηά πνπ είπε ν θ. Καζηνξόπνπινο 
αληαπνθξίλνληαη απνιύησο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Λα πεξηνξηζηνύλ νη εθδειώζεηο θαη ηα 
ρξήκαηα λα πάλε ζην Θνηλσληθό Ξαληνπσιείν. Ν θόζκνο δελ έρεη αλάγθε από δηαζθέδαζε, έρεη 
έιιεηςε ρξεκάησλ. Ζ επηρνξήγεζή ηνπ είλαη ππέξνγθν πνζό. Λα κεησζεί, κεηώλνληαο θάπνηεο 
δαπάλεο, εμνηθνλνκνύληαη 50 ρηιηάδεο επξώ. Ρν Λ.Ξ. εμππεξεηεί κόλν άξην θαη ζεάκαηα θαη δελ 
έρεη δώζεη βαξύηεηα ζηα θνηλσληθά ζέκαηα όπσο επηβάιινπλ νη απαηηήζεηο ησλ θαηξώλ. Γελ 
πξέπεη λα ππάξρεη ακνηβή γηα ηνλ πξόεδξν θαη ηνλ αληηπξόεδξν ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ, ηελ 
ζηηγκή κάιηζηα πνπ νη δξάζεηο ηνπ δελ δηθαηνινγνύλ θάηη ηέηνην, αιιά ζα έπξεπε ε δηνίθεζε λα 
γίλεηαη από έλα Αληηδήκαξρν πνπ πιεξώλεηαη ή άιισο ή από ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ. Ρα 
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ρξήκαηα πνπ δίλνληαη γηα κηζζνύο ηνπ Ξξνέδξνπ απνηεινύλ πξόθιεζε ζηνπο θαηξνύο πνπ 
δνύκε. ΘΑΡΑΤΖΦΗΕΔΗ. 

 Ν θ. Γεκεηξόπνπινο είπε: Ξάληα ππάξρεη ακθηζβήηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Λ.Ξ. Ζ 
πνιηηεία έρεη ζεζπίζεη θίλεηξα πεξηζζόηεξν νηθνλνκηθά. Γε ζα ιεηηνπξγνύζε θάηη αλ δελ ππήξρε 
θέξδνο. πνβαζκίδεη απηή ε άπνςε γηα ηηο ακνηβέο ηνπ Λ.Ξ. Ρν πξνβιέπεη ν λόκνο θαη δελ ζα 
έπξεπε λα ππάξρεη ζέκα ύπαξμεο Λ.Ξ. θαη ακνηβώλ. Ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Λ.Ξ. ιεηηνπξγεί ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ θαη ε άπνςή ηνπ είλαη ίδηα κε απηή θαη γηα ηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ. Τεθίδεη ΙΔΘΝ. 
  Ν θ. Ξαπαδάθεο είπε: Ρα κέιε ηεο πξώηεο δηεηίαο ηα γλσξίδσ, ζπλεξγαζηήθακε θαη ζην 
παξειζόλ, έρσ απεξηόξηζηε εκπηζηνζύλε ζηα πξόζσπα θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπο. Ρν Λ.Ξ. έθαλε 
έξγα κε ηε κνξθή εξγαζίαο, αιιά νπζηαζηηθά ήηαλ έξγν. Αλ δελ ήηαλ ην λνκηθό πξόζσπν, κηα 
άιιε επηηξνπή ίζσο ε νηθνλνκηθή, ζα δηαρεηξηδόηαλ απηή ηελ θαηάζηαζε. Ρα κέιε ηα όξηζε ην 
Γεκνηηθό Ππκβνύιην, πνπ εθπξνζσπεί ηνπο δεκόηεο. Ξξέπεη λα πξνζέρνπκε από όιεο ηηο 
πιεπξέο ζπκπνιίηεπζε θαη αληηπνιίηεπζε, λα κε ζίγνπκε ηα κέιε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη 
νπνηνπδήπνηε λνκηθνύ πξνζώπνπ. Ν Καιεηάηεο δξόκνο ήηαλ κηα επηηπρεκέλε εθδήισζε πέξπζη, 
έπξεπε λα γίλεη θαη θέηνο θαη πέξπζη δελ είρακε πξνϋπνινγηζκό, παξόια απηά έγηλε. 
   Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αιεηθέξε, έιαβε ππόςε ην 
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 234 θαη 240 ηνπ Λ. 3463/2006 θαη 
ησλ άξζξσλ 65 θαη 225 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ 
Δγθξίλεη ηελ αξηζ. 7/2013 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ 

Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο, Ξνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, 
κε ηελ νπνία θαηαξηίζζεθε θαη ςεθίζζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο εζόδσλ-εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2013, ν νπνίνο αλαθεθαιαησηηθά εκθαλίδεη: 

Α΄   Δ  Ο Γ Α 
                                                 ΡΑΘΡΗΘΑ  :           701.000,00  επξώ 
                                                   ΔΘΡΑΘΡΑ :         119.187,50 επξώ 
      ΔΗΠΞΟΑΜΔΗΠ ΞΔΟ ΓΖΚΝΠΗΝ & ΡΟΗΡΥΛ :             1.500,00  επξώ 
                            ΣΟΖΚΑΡΗΘΝ  ΞΝΙΝΗΞΝ :          303.488,11 επξώ 

                  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ  :    1.125.175,61  επξώ 
                                   

Β΄   Δ Ξ Ο Γ Α 
                                   ΔΜΝΓΑ ΣΟΖΠΖΠ  :        920.658,63 επξώ 
                                      ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ   :        129.000,00 επξώ 
  ΞΙΖΟΥΚΔΠ  ΞΝΔ θαη Ινηπέο απνδόζεηο   :         45.516,98 επξώ 
                    ΑΞΝΘΔΚΑΡΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ :         30.000,00 επξώ 
                     ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ :   1.125.175,61  επξώ  

   
Κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Καζηνξόπνπινπ, Ληθνιηλάθνπ, Ξ. Ρζάθνπ, Σξηζηάθνπ, 
Γεκεηξόπνπινπ. 
 

Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  27/2013. 
   

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 

       Ν Ξξόεδξνο                      Ν Γξακκαηέαο                       Ρα Κέιε 
 Αβδνύινο Ππύξνο  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Σξηζηάθνο Πηαύξνο Κηραιόπνπινο Κηραήι Αληηπξόεδξνο Γ.Π. 
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο  Αληηδήκαξρνο 
Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο  Αληηδήκαξρνο 
Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξαλ. Αληηδήκαξρνο 
Πνπξιάο Ησάλλεο Αληηδήκαξρνο 
Αιεηθέξε Ξαλαγηώηα 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο 

Ιύξαο Σαξάιακπνο 
Καξνύζεο Σαξάιακπνο 

Ξεηξάθεο Σξήζηνο 

Πηαζάθεο Ξαλαγηώηεο 
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Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 
Ξαπαδάθε Δπγελία 

Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 

Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο 
Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηώηεο 

Ξαπαδάθεο Γεώξγηνο 

Ρζάθνο Ξέηξνο 
Ρζάθνο Θσλζηαληίλνο 

Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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