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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ     

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  13/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  217/2012 
 
«Πεξί απνδνρήο θαη δηάζεζεο πνζνύ 88.700,00 € γηα ηελ θάιπςε δξάζεσλ 
ππξνπξνζηαζίαο, ηξνπνπνίεζε πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2012». 
 
   ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 04 Ινπιίνπ 2012, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε  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 13/29-06-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε, δεκνζηεύζεθε 
λόκηκα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ απζεκεξόλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67  
ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87) θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4071/2012. 
  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. νπξιάο Ισάλλεο             Αληηδήκαξρνο 
2. Σζάθνο Πέηξνο            Αληηπξόεδξνο Γ..  2. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
3. Μέληεο Γεώξγηνο           Γξακκαηέαο Γ.. 3. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
4. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο 4. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
5. Κνιιηάθνο Ισάλλεο           Αληηδήκαξρνο  5. Σζάθνο Κσλ/λνο 
6. Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.      Αληηδήκαξρνο 6. Κξππσηόο Παλαγηώηεο 
7. Πεηξάθεο Υξήζηνο           Αληηδήκαξρνο 7. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
8. Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο   
9. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
10. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο     
11. Καινγεξίλεο Ηιίαο   
12. Λύξαο Υαξάιακπνο   
13. Μαξνύζεο Υαξάιακπνο   
14. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
15. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
16. Μηραιόπνπινο Μηραήι   
17. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
18. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
19. Υαξακήο Αληώληνο   
20. Υξηζηάθνο ηαύξνο   

  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, Φπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μπίιηαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, 
Μπαηζάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Αγίσλ Απνζηόισλ, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ,  
Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ληξώλ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο 
Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Κ. 
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Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, Κιεξνλόκνο 
Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινύ.  
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 20νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Υαξακήο Αληώληνο. 
   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην δέθαην ηέηαξην (14ν) ζέκα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Κνιιηάθν Ισάλλε, ν νπνίνο είπε ηα 
εμήο: 

Με ηελ ππ΄ αξηζ. 20470/15-6-2012 απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θαηαλεκήζεθε  
ζην Γήκν καο  νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνζνύ 88.700,00€  από πηζηώζεηο ΑΔ  055  γηα  θάιπςε 
δξάζεσλ Ππξνπξνζηαζίαο 2012. 

πγθεθξηκέλα ρξεκαηνδνηνύληαη δξάζεηο –  ελέξγεηεο όπσο: 
1-Καζαξηζκόο πεξηαζηηθώλ δαζώλ  
2-Καζαξηζκόο – Έιεγρνο ρσκαηεξώλ. 
3-Δλίζρπζε εζεινληηθώλ δξάζεσλ. 
4-Θέκαηα εμνπιηζκνύ(βπηία-γελλήηξηεο – αληιίεο θ.ι.π. 
5-Λεηηνπξγηθά έμνδα(θαύζηκα-ππεξσξίεο κε κόληκνπ πξνζσπηθνύ). 
    Δπεηδή πηζηεύνπκε όηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε, ηόζν ζηνλ ηνκέα πξόιεςεο 
όζν θαη ηεο θαηαζηνιήο ησλ ππξθαγηώλ θαη θάζε θπζηθήο θαηαζηξνθήο, κεγάιν ξόιν παίδεη ε 
ρξήζε απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ θαη δξάζεσλ, πξνηείλεηαη ε ρξεκαηνδόηεζε λα θαηαλεκεζεί γηα 
ηηο εμήο δξάζεηο- ελέξγεηεο: 

 
α/α ΓΡΑΔΙ/ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΚΟΣΟ ζε € 

1. Πξόζιεςε δώδεθα αηόκσλ κε ζύκβαζε δύν κελώλ 25.000,00 

2. Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ 7.500,00  

3. Πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαη εθνδίσλ ππξνπξνζηαζίαο 7.000,00 κε 

ΦΠΑ 

4. Δξγαζίεο επηρσκάησζεο, ζπληήξεζεο, δηακόξθσζεο αλελεξγώλ ΥΑΓΑ   15.000,00 κε 

ΦΠΑ 

5. Καζαξηζκόο – έιεγρνο ρσκαηεξώλ 9.600,00 κε 

ΦΠΑ 

6. πληήξεζε – δηακόξθσζε αληηππξηθώλ δσλώλ 24.600,00 κε 

ΦΠΑ 

                                                        ύλνιν 88.700,00 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΗΓΔΙΣΑΙ  

 
ην ζθέινο ησλ Δζόδσλ  
ηνλ Κ.Α 1311.002 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε ηίηιν «Υξεκ/ζε γηα θάιπςε δξάζεσλ 
ππξνπξνζηαζίαο» λα γξαθηεί πνζό 88.700,00 € θαη αληηζηνίρσο κέζσ απνζεκαηηθνύ θεθαιαίνπ 
λα εγγξαθεί ην πνζό ησλ 88.700 € σο εμήο: 
1. ηνλ Κ.Α. 70.6041 πνζό 25.000,00 κε ηίηιν  «Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ»  γηα 
ηελ ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο πίζησζεο πνζνύ 60.000,00. Ο αλσηέξσ Κ.Α  ζα εκθαλίδεηαη κε 
ην πνζό ησλ 85.000,00. Πξόθεηηαη γηα ηελ πξόζιεςε έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ, εξγάηεο 
ππξνπξνζηαζίαο κε δίκελε ζύκβαζε. 
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2. ηνλ Κ.Α. 70.6054 πνζό 7.500 € κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ» γηα 
ηελ ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο πίζησζεο πνζνύ 16.000,00. Ο αλσηέξσ Κ.Α ζα εκθαλίδεηαη κε ην 
πνζό ησλ 23.500,00 €. 
3. ηνλ Κ.Α. 70.7135.001 πνζό 7.000,00 € γηα «Πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαη εθνδίσλ 
ππξνπξνζηαζίαο». Ο αλσηέξσ Κ.Α. εληζρύεηαη θαη εκθαλίδεηαη κε ην πνζό ησλ 12.000,00 €. 
4. ηνλ Κ.Α. 20.6262.002 πνζό 15.000,00 € γηα «Δξγαζίεο επηρσκάησζεο, ζπληήξεζεο, 
δηακόξθσζεο αλελεξγώλ ΥΑΓΑ» κε ηαπηόρξνλε κεηαθνξά ηεο ππάξρνπζαο πίζησζεο 15.000,00 
από ηαθηηθά έζνδα ζην απνζεκαηηθό θεθάιαην. 
5. ηε δεκηνπξγία λένπ Κ.Α 20-6262.003 πνζό 9.600,00 € γηα ηελ εξγαζία «Καζαξηζκόο –
έιεγρνο ρσκαηεξώλ».  
6. ηνλ Κ.Α. 70.6262.005 πνζό 24.600,00 € γηα «πληήξεζε – δηακόξθσζε αληηππξηθώλ 
δσλώλ» κε ηαπηόρξνλε κεηαθνξά ηεο ππάξρνπζαο πίζησζεο 24.600,00 € από ηαθηηθά έζνδα 
ζην απνζεκαηηθό θεθάιαην. 

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 28/6/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκ. Τπεξεζηώλ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Α. Απνδέρεηαη επηρνξήγεζε 88.700,00 € πξνεξρόκελε από πηζηώζεηο ΑΔ 055 ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (Τ.Α. αξηζ. 20470/15-6-2012), γηα θάιπςε δξάζεσλ Ππξνπξνζηαζίαο 
2012. 

Β. Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ 2012, σο εμήο: 

 ηνλ Κ.Α. 1311.002 ηεο ζηήιεο ησλ εζόδσλ γξάθεη πίζησζε 88.700,00 € κε ηίηιν 
«Υξεκαηνδόηεζε γηα θάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο» θαη κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ 
θεθαιαίνπ γξάθεη όκνηα πίζησζε ζηνπο πην θάησ Κ.Α. ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ, σο εμήο: 

 ηνλ Κ.Α.  70.6041 πνζό 25.000,00 € κε ηίηιν  «Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ»  
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο πίζησζεο πνζνύ 60.000,00 €. Ο αλσηέξσ Κ.Α. ζα 
εκθαλίδεηαη κε ην πνζό ησλ 85.000,00. Πξόθεηηαη γηα ηελ πξόζιεςε έθηαθηνπ 
πξνζσπηθνύ, εξγάηεο ππξνπξνζηαζίαο κε δίκελε ζύκβαζε. 

 ηνλ Κ.Α. 70.6054 πνζό 7.500,00 € κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο εθηάθηνπ 
πξνζσπηθνύ» γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο πίζησζεο πνζνύ 16.000,00 €. Ο 
αλσηέξσ Κ.Α ζα εκθαλίδεηαη κε ην πνζό ησλ 23.500,00 €. 

 ηνλ Κ.Α. 70.7135.001 πνζό 7.000,00 € γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ππάξρνπζαο πίζησζεο κε 
ηίηιν «Πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαη εθνδίσλ ππξνπξνζηαζίαο». Ο αλσηέξσ Κ.Α ζα 
εκθαλίδεηαη κε ην πνζό ησλ 12.000,00 €. 

 ηνλ Κ.Α. 20.6262.002 πνζό 15.000,00 € γηα «Δξγαζίεο επηρσκάησζεο, ζπληήξεζεο, 
δηακόξθσζεο αλελεξγώλ ΥΑΓΑ» κε ηαπηόρξνλε κεηαθνξά ηεο ππάξρνπζαο πίζησζεο 
15.000,00 € από ηαθηηθά έζνδα ζην απνζεκαηηθό θεθάιαην. 

 ηνλ Κ.Α 20-6262.003 πνζό 9.600,00 € γηα δεκηνπξγία λέαο πίζησζεο κε ηίηιν  
«Καζαξηζκόο – έιεγρνο ρσκαηεξώλ».  

 ηνλ Κ.Α. 70.6262.005 πνζό 24.600,00 € γηα «πληήξεζε – δηακόξθσζε αληηππξηθώλ 
δσλώλ» κε ηαπηόρξνλε κεηαθνξά ηεο ππάξρνπζαο πίζησζεο 24.600,00 € από ηαθηηθά 
έζνδα ζην απνζεκαηηθό θεθάιαην. 

    
Γ. Μεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

ΚΔΛΟ ΔΟΓΩΝ  26.123.688,25 € 

ΚΔΛΟ ΔΞΟΓΩΝ  25.943.375,96 € 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ                         180.312,29 € θαη δελ 
ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

ηαθηηθώλ εζόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ 2012. 
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   Μεηνςεθνύληνο ηνπ θνπ Παλαγηώηε Νηθνιηλάθνπ, ν νπνίνο είπε όηη γίλεηαη 
θαηαθεξκαηηζκόο εξγαζηώλ κε απεπζείαο αλάζεζε, αληηιακβάλεηαη όκσο όηη δελ ππάξρεη ρξόλνο 
γηα λα γίλεη δεκνπξάηεζε, γη’ απηό δειώλεη ΠΑΡΧΝ.  
     

Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  217/2012. 
   

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

 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 

Παπαδάθε Δπγελία 

   Μέληεο Γεώξγηνο Σζάθνο Πέηξνο               
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο           
Κνιιηάθνο Ισάλλεο              
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο  
Πεηξάθεο Υξήζηνο               
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.  
Αιεηθέξε Παλαγηώηα  
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Λύξαο Υαξάιακπνο 
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Μηραιόπνπινο Μηραήι 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
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