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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ                                                      

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  7/2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  74/2013 
 
«Πεξί εγθξίζεσο ηεο αξηζ. 38/2013 κειέηεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Καηαζθεπή ηνίρσλ 
γηα απνθαηάζηαζε πξαλώλ δξόκσλ ζηε Γ.Δ. Βνηώλ», πξνϋπνινγηζκνύ 48.825,27 €,  
θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο απηνύ θαη αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ θαη 
ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο νηθνλ. έηνπο 2013». 
 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο έληεθα (11) ηνπ κελόο Απξηιίνπ 2013, εκέξα ηεο εβδνκάδνο 
Πέκπηε θαη ώξα 18,00, 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 7/05-04-2013 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  (20) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο            Πξόεδξνο Γ.. 1. Μηραιόπνπινο Μηραήι Αληηπξόεδξνο Γ.. 
2. Υξηζηάθνο ηαύξνο        Γξακκαηέαο Γ.. 2. Μαξνύζεο Υαξάιακπνο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο 3. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
4. Καινγεξίλεο Ηιίαο           Αληηδήκαξρνο  4. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
5. Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.      Αληηδήκαξρνο 5. Υαξακήο Αληώληνο 
6. Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο     Αληηδήκαξρνο 6. Σζάθνο Κσλζηαληίλνο 
7. Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο 7. Κξππσηόο Παλαγηώηεο 
8. νπξιάο Ισάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
9. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
10. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο   
11. Κνιιηάθνο Ισάλλεο   
12. Λύξαο Υαξάιακπνο   
13. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
14. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
15. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
16. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
17. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
18. Σζάθνο Πέηξνο   
19. Μέληεο Γεώξγηνο   
20. 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, Μπηιιίλεο Παλαγηώηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Μάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, 
Μπίιηαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Σδεξεθόο 
Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ Καζηαληάο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Μαπξνκηράιε Θενλία Σ.Κ. 
Κππαξηζζίνπ, 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 έθηνπ (6νπ) Θέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο θαη 
κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ έλαηνπ (9νπ) Θέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Μέληεο Γεώξγηνο. 
   

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην δεύηεξν (2ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Κνπηζνληθνιή Υαξάιακπν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
   ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2013 θαη ζηνπο θσδηθνύο 30-7323.057, 30-7323.055, 307323.048 
θαη 30-7323.005 είραλ πξνβιεθζεί αληίζηνηρα πνζά 6.000,00, 6.000,00, 6.000,00 θαη 12.600,00 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ αληηζηήξημεο ζηηο πεξηνρέο Αγ. Νηθνιάνπ, Καζηαλέαο, Μεζνρσξίνπ θαη 
Νεάπνιεο. 
   Η Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο, ζπλέηαμε ηελ αξηζ. 
38/2013 κειέηε ζπγθεληξσηηθά γηα ηα αλσηέξσ έξγα, κε ηίηιν «Καηαζθεπή ηνίρσλ γηα 
απνθαηάζηαζε πξαλώλ δξόκσλ ζηε Γ.Δ. Βνηώλ», ε νπνία ππνγξάθεθε θαη ζεσξήζεθε ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/08. 

Δηζεγνύκαη 
1. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο 

(ηερληθό πξόγξακκα) ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

2. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο αξηζ. 38/2013 κειέηεο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ηνίρσλ γηα 
απνθαηάζηαζε πξαλώλ δξόκσλ ζηε Γ.Δ. Βνηώλ» πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνύλ ηα πξαλή ζε 
δξόκνπο ησλ Σ.Κ. Καζηαλέαο, Γ.Κ. Νεάπνιεο, Σ.Κ. Αγ. Νηθνιάνπ θαη Σ.Κ. Μεζνρσξίνπ. 

3. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε πξόρεηξν δηαγσληζκό. 
θ. Μέληεο: Δπραξηζηώ πνιύ Κε Πξόεδξε, ζρεηηθά κε όζα αθνύζζεθαλ –αμηνινγώληαο ηα 

θαη κε ηελ εηζήγεζε πνπ καο έρεη δηαλεκεζεί ηνπνζεηνύκαη σο εμήο: Η Σερληθή Πεξηγξαθή  α) κε 
ηα ζηνηρεία κήθνπο θαη ύςνπο θαζώο θαη ην ζπλνδεπηηθό ρέδην  β) κε ηηο  δηαζηάζεηο πάρνπο  
(ζρέδην μπιόηππνπ) ησλ ππό εθηέιεζε έξγσλ, ζύκθσλα κε ηε δηαλεκεζείζαο θαη αλά ρείξαο καο  
εηζήγεζε  γηα θάζε Σνπηθή Κνηλόηεηα θαη ηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Νεάπνιεο ηεο Γεκνηηθήο 
ελόηεηαο Βνηώλ, δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα κεγέζε ησλ πνζνηήησλ  αλαθνξηθά κε ηα κπεηά κε ηηο 
νπνίεο πνζόηεηεο ζπληάρζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο. Γελ ππάξρεη πξνκέηξεζε θαη ζπγθεθξηκέλα 
αλά πεξηνρή πξόβιεςεο εθηέιεζεο έξγσλ ώζηε λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ειέγρνπ θαη ςήθηζεο  
ζρεηηθήο αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ καο θαη 
σο εθ ηνύηνπ δελ έρσ ηελ δπλαηόηεηα λα ην εγθξίλσ θαη λα ην ςεθίζσ, δηόηη κε όια ηα 
αλσηέξσ πνπ ζαο αλέθεξα πηζαλνινγώ όηη ππάξρεη κεγάιε απόθιηζε  ησλ πνζνηήησλ πξνο ηα 
πάλσ. Αθόκε δελ πείζνκαη από ηηο ζρεηηθέο εμεγήζεηο ηνπ θνπ Κνπηζνληθνιή (Αληηδ/ρνπ Γ.Δ. 
Βνηώλ). Έπξεπε λα καο έρεη ρνξεγεζεί αλαιπηηθή πξνκέηξεζε πνζνηήησλ κε επί κέξνπο 
πξνϋπνινγηζκνύο γηα θάζε πεξηνρή δειαδή μερσξηζηά ηα θόζηε γηα ηελ Νεάπνιε, γηα ην 
Μεζνρώξην, γηα ηνλ Αγ. Νηθόιαν θαη θπζηθά γηα ηελ Καζηαλέα. Αθόκε δελ καο αηηηνινγήζεθε ην 
έθηαθην ησλ επηκέξνπο απηώλ έξγσλ. Δπηπξόζζεηα ππάξρεη κεγάιε δπζαξκνλία ησλ ρξεκαηηθώλ  
πνζώλ (ζύκθσλα κε ηελ Σερλ. Πεξηγξαθή) πνπ πεγαίλνπλ ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Καζηαλέαο  
ζε ζρέζε κε απηά πνπ ηεο αλαινγνύλ. Δδώ ζέισ λα πξνζζέζσ όηη δελ ζα είρα αληίξξεζε λα  
δαπαλεζνύλ απηά ηα ρξήκαηα θαη θέηνο ζηελ Καζηαλέα όπσο θάζε ρξόλν κέρξη ηώξα, επεηδή 
απηά ηα ρξήκαηα αθνξνύλ ηελ Γεκνηηθή Δλόηεηα ησλ Βνηώλ θαη ζα  ιείςνπλ από θάπνηα άιιε 
πεξηνρή ζα πξέπεη επθξηλώο λα γλσξίδνπλ νη πάληεο από πνύ κεηώλνληαη απηά ηα ρξεκαηηθά 
πόζα, πηζαλνινγώ εθ λένπ όπσο είλαη αλαγεγξακκέλν ην ππό ζπδήηεζε ζέκα  ηα ρξήκαηα απηά 
ζα αθαηξεζνύλ από ηελ Νεάπνιε. Αθόκε από όηη ελζπκνύκαη θαη είλαη αλαγεγξακκέλα ζηνλ 
Πξνϋπνινγηζκό θαη ην Σερληθό Πξόγξακκα (ηνηρία αληηζη. θαη απνθαηαζηάζεηο θιπ) γηα ην 
Μεζνρώξην  είλαη 6000 + 5200 = 11200,00 Δπξώ,  γηα ηνλ Άγην Νηθόιαν 6000,00 επξώ  θαη  γηα 
ηελ Καζηαλέα είλαη 6000,00 επξώ (ςεθηζζέληα ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό θαη ην Σερληθό 
Πξόγξακκα). Δλ θαηαθιείδη θαη ζύκθσλα κε όζα ζαο πξναλέθεξα ζεσξώ όηη σο έρεη ην ζέκα  
δελ είλαη ζύλλνκν θαη δελ έρσ ηελ δπλαηόηεηα λα ην ςεθίζσ θαη κάιηζηα ην θαηαςεθίδσ  
δεηώληαο λα απνζπξζεί θαη λα επαλέιζεη  γηα λα γλσξίδνπκε ηη εγθξίλνπκε, πσο θαζνξίδεηαη ν 
ηξόπνο εθηέιεζεο γηα λα έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα  ειέγρνπ ζηελ θαηαζθεπή θαη παξαιαβή ησλ 
έξγσλ θαζώο θαη λα γλσξίδνπκε ηη αλακνξθώλνπκε θαη πνπ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ην Σερληθό 
Πξόγξακκα. Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. 
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θ. Υξηζηάθνο: Δπεηδή ζην ζπκβνύιην εθθξάζηεθαλ επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν 
ηεο κειέηεο από ην Γεκνηηθό ύκβνπιν Γηώξγν Μέληε, ν νπνίνο έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ Μεραληθνύ 
πξνηείλνπκε λα αλαβιεζεί ην ζέκα, λα ειέγρνπλ λα ζέκαηα ηεο κειέηεο πνπ ηέζεθαλ θαη λα 
έξζεη σο ζέκα ζην επόκελν ζπκβνύιην. Φεθίδνπκε αξλεηηθά ρσξίο λα έρνπκε θάπνηα αληίξξεζε 
ζρεηηθά κε ηε ζθνπηκόηεηα ηνπ έξγνπ. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ην 
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 225 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ 
Ν.3669/2008, ησλ άξζξσλ 155 & 161 ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ από 17-5/15-6-59 
Β.Γ/ηνο, ηελ από 5/4/2013 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη κεηά από δηαινγηθή 
ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία  
1. Σξνπνπνηεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ην Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2013, γηα ηνπο αλσηέξσ αλαθεξνκέλνπο ιόγνπο, σο εμήο: 

 ην απνζεκαηηθό θεθάιαην κεηαθέξεη ηηο παξαθάησ πηζηώζεηο:  
α) Από ηνλ Κ.Α. 30-7323.057 κε ηίηιν «Αληηζηήξημε δξόκνπ ζηελ Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ 

Βνηώλ», ζπλνιηθή ππάξρνπζα πίζησζε 6.000,00 €. 
β) Από ηνλ Κ.Α. 30-7323.055 κε ηίηιν «Οινθιήξσζε ηνηρίσλ αληηζηήξημεο ζηελ Σ.Κ. 

Καζηαληάο», ζπλνιηθή ππάξρνπζα πίζησζε 6.000,00 €. 
γ) Από ηνλ Κ.Α. 30-7323.048 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε ηνηρίσλ αληηζηήξημεο ζηελ Σ.Κ. 

Μαζνρσξίνπ», ζπλνιηθή ππάξρνπζα πίζησζε 6.000,00 €. 
δ) Από ηνλ Κ.Α. 30-7323.005 κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε θαη Καηαζθεπή ζηεζαίνπ 

αληηζηήξημεο ζηελ Γ.Κ. Νεάπνιεο», ζπλνιηθή ππάξρνπζα πίζησζε 12.600,00 €. 
ε) Από ηνλ Κ.Α. 30-7413.013 κε ηίηιν «Μειέηεο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο», πίζησζε 18.225,27 € 

από ηελ ππάξρνπζα πίζησζε ησλ 895.902,15 €, ε νπνία πιενλάδεη.  

 Από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην κεηαθέξεη ηελ παξαθάησ πίζησζε: 
ηνλ Κ.Α. 30-7323.058 γξάθεη πίζησζε πνζνύ 48.825,27 € κε ηίηιν «Καηαζθεπή ηνίρσλ γηα 

απνθαηάζηαζε πξαλώλ δξόκσλ ζηε Γ.Δ. Βνηώλ».  
2. Μεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

 Πξνεγνύκελε Καηάζηαζε Γηακνξθσζείζα Καηάζηαζε 

θέινο Δζόδσλ 34.952.238,15 € 34.952.238,15 € 

θέινο Δμόδσλ 34.310.114,96 € 34.310.114,96 € 

Απνζεκαηηθό 282.123,19 €               282.123,19 € θαη δελ 
ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ 2013.       

 3. Δληάζζεη ζην Σερληθό Πξόγξακκα (παξάξηεκα Δ.Π.Γ.) ην ελ ιόγσ έξγν. 
 4. Δγθξίλεη ηελ αξηζ. 38/2013 Μειέηε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ηνίρσλ γηα απνθαηάζηαζε 
πξαλώλ δξόκσλ ζηε Γ.Δ. Βνηώλ» πξνϋπνινγηζκνύ 48.825,27 €.  
 5. Καζνξίδεη ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε πξόρεηξν δηαγσληζκό. 
 
   Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Υξηζηάθνπ ηαύξνπ, Παπαδάθε Γεσξγίνπ, Σζάθνπ Πέηξνπ, 
Μέληε Γεσξγίνπ, Γεκεηξόπνπινπ Γεκνζζέλε, ελώ ν θ. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο δήισζε παξώλ.  
 

Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  74/2013. 
   

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                      Ο Γξακκαηέαο                Σα Μέιε 

 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 

 

Υξηζηάθνο ηαύξνο Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο 

Καινγεξίλεο Ηιίαο  Αληηδήκαξρνο 

Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο 

Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο  Αληηδήκαξρνο 

Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο 

νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο 

Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
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Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 
Παπαδάθε Δπγελία 

Λύξαο Υαξάιακπνο 
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Μέληεο Γεώξγηνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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