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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  8ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  96/2020 
 

«Επιβολή δυνητικού τέλους για την εκτέλεση έργου «Ολοκλήρωση 
αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων-Μολάων», αναμόρφωση του δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους». 
 

 Στους  Μολάους  σήμερα στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11:00 π.μ. 
έως 13:30, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-
03-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ. 
πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και  ύστερα από την με αριθμό 08/21-
05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 25, ήτοι.    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.   1. Σπυριδάκου Θεοδούλη 
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος   2. Αναγνωστοπούλου Ελένη 
 3. Μαρούσης Χαράλαμπος          Αντιδήμαρχος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος     
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα    
9. Αρρώνης Παντελεήμων     
10. Καλογερίνης Ηλίας    
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Βλάχου Άννα 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Παναρίτης Ηλίας 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Καλογράνης Δημήτριος 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
 

  

    Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.  
   Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Θεοδωρακάκος 
Αναστάσιος Μολάων, Αρρώνη Αφροδίτη Παπαδιανίκων και Μιχαήλ Καρούνης Πακίων. 
    Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά. 
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Η παράταξη «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» κατέθεσαν την εξής δήλωση:  
<ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ Μολάοι 26-5-2020  
ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δ.Σ.  
Κύριε πρόεδρε, όπως σας έχουμε ήδη εκθέσει πιστεύουμε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις για την σύγκληση για άλλη μια φορά του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς 
και μάλιστα αυτή την περίοδο που σχεδόν έχει πανελλαδικά αποκατασταθεί κατά μεγάλο μέρος 
η κανονικότητα και ιδιαίτερα στη Λακωνία όπου ευτυχώς δεν υπήρξαν κρούσματα της νόσου.  
Ήδη όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι υπόλοιποι Δήμοι της Λακωνίας και οι περισσότεροι στη χώρα 
έχουν βρει τρόπους, με την τήρηση έστω των προβλεπόμενων μέτρων, να συνεδριάζουν δια 
ζώσης, προστατεύοντας έτσι το ανώτερο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, δείχνοντας σεβασμό 
στις δημοκρατικές διαδικασίες και επιτρέποντας το διάλογο μεταξύ των παρατάξεων και των 
δημοτικών συμβούλων.  
Εξάλλου εκκρεμεί ακόμη η απάντησή σας στις διάφορες εναλλακτικές προτάσεις που 
καταθέσαμε, όπως η σύγκληση με τηλεδιάσκεψη, τρόπος για τον οποίο μας είχατε διαβεβαιώσει 
εγγράφως ότι θα κάνετε έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας όμως δεν μας έχετε ανακοινώσει 
ακόμη.  
Επίσης ενώ η δημοτική αρχή επικαλείται τα μέτρα αποστασιοποίησης για τη σύγκληση του Δ.Σ. 
δια περιφοράς δεν δίστασε την προηγούμενη εβδομάδα να συγκαλέσει στον ίδιο χώρο την 
πολιτική προστασία όπου παραβρέθηκαν 14 άτομα, σε μια συνεδρίαση μάλιστα που δεν 
ελήφθησαν κάποια ιδιαίτερα μέτρα και επιπλέον συνήλθε αντικανονικά αφού δεν εκλήθη ο 
τακτικός εκπρόσωπος που έχει εκλεγεί ως μέλος από την παράταξή μας κύριος Δημήτριος 
Καλογράνης, χωρίς να μας έχει δοθεί ακόμη κάποια εξήγηση προς τούτο.  
Επιπλέον είναι προβληματικό το γεγονός ότι οι προσκλήσεις επιδίδονται Πέμπτη 3:00 μ.μ. για 
συνεδρίαση Δευτέρας ή Τρίτης και το γεγονός ότι μεσολαβεί Σαββατοκύριακο σε περίοδο 
μάλιστα περιορισμών της πρόσβασης, δυσχεραίνει τη προσπάθειά μας για ολοκληρωμένη 
ενημέρωση επί των θεμάτων.  
Κατόπι των ανωτέρω σας κάνουμε γνωστό ότι η συνείδησή μας επιβάλει να μην ψηφίσουμε 
κανένα θέμα στο δημοτικό συμβούλιο της 26ης Μαΐου 2020>. 

 
Η δια περιφοράς απόφαση για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον 

Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, έχει ως εξής: 
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 106/2020 απόφασή της, εισηγείται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο την επιβολή  δυνητικού τέλους για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση 
αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων-Μολάων» στο ύψος των 166,06 € το οποίο θα 
καταβληθεί σε δυο διμηνιαίες δόσεις.  

Με την υπ αριθ. 226/2017 ΑΔΣ έγινε αποδοχή  χρηματοδότησης  ύψους 3.464.051,21 € 
προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» για την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία 
λυμάτων Μολάων–Ολοκλήρωση Β   Φάσης» συνολικού προϋπολογισμού 3.657.138,74 €, 
σύμφωνα με την Α.Π. οικ.9644/07-09-2017 απόφαση της Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ.2. και έγινε σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.    
   Σύμφωνα με την αρ. 49/2017 μελέτη του συγκεκριμένου έργου  προβλέπονται 500 
παροχές αποχέτευσης όπου το κόστος της κάθε μίας ανέρχεται στο ποσό των 284,58 € 
(συμπεριλαμβανομένων των ΕΟ 18% , απρόβ. 15%, για τα έργα αυτά δεν προβλέπεται ΦΠΑ). Η 
συνολική δαπάνη των παροχών διαμορφώνεται στο ποσό των 142.290,00 €.  Μετά την έκπτωση 
του αναδόχου, το κόστος της κάθε παροχής διαμορφώνεται στο ποσό των 166,06 €. Η συνολική 
δαπάνη για τις 500 παροχές που προβλέπονται στη μελέτη ανέρχεται πλέον στο ποσό των 
83.027,64 €. 
    Στον προϋπολογισμό έτους 2020 έχει εγγραφεί το συνολικό ποσό της σύμβασης του έργου 
(μετά την έκπτωση) ύψους 1.172.896,72 € από το οποίο το ποσό του 1.089.869,08 € αφορά 
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο ποσό των 83.027,64 € από πόρους του δήμου.    

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,  
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
1. Την επιβολή  δυνητικού τέλους για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση 

αποχετευτικού δικτύου οικισμών Πακίων-Μολάων»  στο ύψος των 166,06 €, το οποίο θα 
καταβληθεί σε δυο διμηνιαίες δόσεις.  

2. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, ως εξής:  
 Στο  σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α 0471.007 γράφει πίστωση 83.027,64 € με τίτλο 

«Δυνητικό τέλος για την κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 
επεξεργασίας λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση Β   Φάσης)» και μέσω αποθεματικού  στο 
σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α 63-7341.003 γράφει όμοια πίστωση με τίτλο 
«Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων (Ολοκλήρωση Β   Φάσης)». 

 Από τον Κ.Α. 63-7341.003 μεταφέρει συνολική πίστωση 83.027,64 € (η οποία είχε 
προβλεφθεί από πόρους του δήμου με την  226/2017 ΑΔΣ όπως τελικά διαμορφώθηκε 
στη σύμβαση μετά την έκπτωση του αναδόχου), μέσω αποθεματικού στον Κ.Α. 30-
7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασίας». 

Μειοψηφούντων των δημοτ. συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Βλάχου, Μαστορόπουλου, 
Γουναλάκη, Κόκκορη, Κουλουβάκου, Παναρίτη, Ραφαηλίδη, Μαυρομμάτη και Καλογράνη. 

Θετικά ψήφισαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.  
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  96/2020. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
                Ο Πρόεδρος           Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

       Αβδούλος Σπύρος  
 
 

 
Ο Πρόεδρος Κοιν. 

Μολάων 
Αναστάσιος 

Θεοδωρακάκος 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Κοιν. Πακίων 
Μιχαήλ Καρούνης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

 Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Μαρούσης Χαράλαμπος    
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Χαραμή Μαρία 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Γουναλάκης Ιωάννης 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Παναρίτης Ηλίας 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Καλογράνης Δημήτριος 
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