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                                                                                        ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                   ζηηο 24/08/2012 
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ     

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  15/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  250/2012 
 
«Πεξί επηβνιήο Γπλεηηθνύ Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο – Δηζθνξάο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ «Καηαζθεπή πλδέζεσλ Απνρεηεπηηθνύ Γηθηύνπ Γ.Κ. Νεάπνιεο» Γ.Δ. Βνηώλ 
ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, (ζρεηηθή ε αξηζ. 187/2012 Απόθαζε Ο.Δ.)». 
 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο δέθα (10) ηνπ κελόο Απγνύζηνπ 2012, εκέξα ηεο εβδνκάδνο 
Παξαζθεπή θαη ώξα 17,00, 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 15/06-08-2012 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 ηέζζεξα (24) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο            Πξόεδξνο Γ.. 1. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
2. Σζάθνο Πέηξνο            Αληηπξόεδξνο Γ..  2. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
3. Μέληεο Γεώξγηνο           Γξακκαηέαο Γ.. 3. Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
4. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο   
5. Κνιιηάθνο Ισάλλεο           Αληηδήκαξρνο    
6. Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.      Αληηδήκαξρνο   
7. Πεηξάθεο Υξήζηνο           Αληηδήκαξρνο   
8. Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο   
9. νπξιάο Ισάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
11. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο   
12. Καινγεξίλεο Ηιίαο   
13. Λύξαο Υαξάιακπνο   
14. Μαξνύζεο Υαξάιακπνο   
15. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
16. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
17. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
18. Μηραιόπνπινο Μηραήι   
19. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
10. Υαξακήο Αληώληνο   
21. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
22. Σζάθνο Κσλ/λνο   
24. Κξππσηόο Παλαγηώηεο   
24. 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: Μάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ 
Γεσξγίνπ, θάγθνο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγίνπ Ισάλλνπ, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Βαξβαξέζζνο 
Γεώξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο 
Σ.Κ. Παληαλάζζεο. 
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   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Υαξάιακπν Κνπηζνληθνιή, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
   Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ αξηζ. 187/2012 απόθαζή ηεο, εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην ηελ επηβνιή εθάπαμ ηέινπο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ κε ην 
απνρεηεπηηθό δίθηπν ηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο, ύςνπο 140 € ζπλ ΦΠΑ 23% γηα θάζε ζύλδεζε,. 
   Σν ηέινο απηό επηβάιιεηαη ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Γίθηπν απνρέηεπζεο θαη 
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Νεαπόιεσο», ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΡΑ θαη ζύκθσλα 
κε ηελ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε (άξζξν 3) πνπ έρεη ππνγξαθεί γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, κεηαμύ 
ηνπ πξώελ Γήκνπ Βνηώλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ην θόζηνο θαηαζθεπήο ησλ 
ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ, δελ είλαη επηιέμηκν από ην ΔΠΠΔΡΡΑ. ύκθσλα δε, κε ηε κειέηε ηνπ 
έξγνπ, νη δηαθιαδώζεηο ησλ αγσγώλ αλέξρνληαη ζε 800 ηκρ, ζπλνιηθήο δαπάλεο 112.000,00 €.     

ύκθσλα κε ηελ από 2/8/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, 
ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ θαη ζηνλ ΚΑ 25-7312.007 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, έρεη γξαθηεί πίζησζε 810.725,14 € κε ηίηιν «Γίθηπν απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο 
ιπκάησλ νηθηζκνύ Νεάπνιεο», ζην νπνίν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηηο ζπλδέζεηο κε 
ην απνρεηεπηηθό δίθηπν (σο κε επηιέμηκε), κε αληίζηνηρε αλαγξαθή ζην ζθέινο ησλ εζόδσλ θαη 
ζηνλ ΚΑ 1323.001 πνζνύ 810.725,14 € κε ηίηιν «Υξεκαηνδόηεζε από ΔΠΠΔΡΡΑ». Με ηελ ελ 
ιόγσ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, πξνηείλεηαη θαη ε ζρεηηθή αλακόξθσζε ηνπ 
δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2012, γηα ηελ εγγξαθή ηνπ εζόδνπ, πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ 
επηβνιή ηνπ ηέινπο. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε 
ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1828/89 όπσο ηζρύεη, 
ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ησλ άξζξσλ 155 & 121 ηνπ ΓΚΚ, ηε κειέηε ηνπ έξγνπ, ηελ 
αξηζ. 187/2012 απόθαζε ηεο Ο.Δ., ηελ αξηζ. 4β/2012 απόθαζε ηεο Γ.Κ. Νεαπόιεσο, ηελ από 
2/8/2012 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
   1. Σελ επηβνιή εθάπαμ ηέινπο αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα, γηα ηελ θαηαζθεπή 800 
ηδησηηθώλ ζπλδέζεσλ (δηαθιαδώζεηο αγσγώλ) κε ην απνρεηεπηηθό δίθηπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ «Γίθηπν απνρέηεπζεο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ νηθηζκνύ Νεάπνιεο», ύςνπο 140,00 
€ πιένλ ΦΠΑ 23%, γηα θάζε ζύλδεζε. 

2. Σελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2012 κε ηελ εγγξαθή ηνπ πνζνύ 
137.760,00 € (800 ζπλδέζεηο ρ 140,00 € = 112.000,00 € + 23% ΦΠΑ 25.760,00 € = 137.760,00 
€) ζηνλ ΚΑ 0341. ηνπ ζθέινπο ησλ εζόδσλ θαη κε αληίζηνηρε εγγξαθή ζην ζθέινο ησλ εμόδσλ 
γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ΚΑ 25-7312.007 ππάξρνπζαο πίζησζεο 810.725,14 € κε ηίηιν «Γίθηπν 
απνρέηεπζεο θαη εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ νηθηζκνύ Νεάπνιεο», έηζη ώζηε ν ΚΑ λα 
εκθαλίδεη ζπλνιηθή πίζησζε 948.485,14 €. 

3. Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο έξγσλ έηνπο 2012 θαη ηελ έληαμε ηνπ 
αλσηέξσ έξγνπ «Γίθηπν απνρέηεπζεο θαη εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ νηθηζκνύ 
Νεάπνιεο» κε ην πνζό ησλ 948.485,14 €. 

 
 Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Γεκνζζέλε Γεκεηξόπνπινπ, ν νπνίνο δηαθσλεί κε ηελ επηβνιή 
θάζε ηέινπο θαη εηζθνξάο θαη Γεσξγίνπ Μέληε, ν νπνίνο πξνηείλεη ην ηέινο λα αλέιζεη ζηα 
100,00 € θαη αλαθεξόκελνο ζηελ απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο, επηζεκαίλεη όηη κεηά θαη 
από ζπλελλόεζε κε ηνλ θ. Πξόεδξν, ε απόθαζε απηή δελ αθνξά ζ’ απηό ην ηκήκα ηνπ έξγνπ.  

 

                                      
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  250/2012. 

    
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 

       Ο Πξόεδξνο                        Ο Γξακκαηέαο                Σα Μέιε 
 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 

Μέληεο Γεώξγηνο Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
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Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 
Παπαδάθε Δπγελία 

Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Λύξαο Υαξάιακπνο 
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ισάλλεο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Μηραιόπνπινο Μηραήι 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξν 
Σζάθνο Κσλζηαληίλνο 
Κξππσηόο Παλαγηώηεο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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