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                                                                                                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α     

 

        Από το πρακτικό τθσ αρικμ. 12/23-04-2019  τακτικισ  ςυνεδρίαςθσ του Δημοτικοφ Συμβουλίου. 
 

        τισ Μοίρεσ ςιμερα τθν 23-04-2019 θμζρα Σρίτθ το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου ςυνιλκε ςε δθμόςια 
τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ του Διμου, φςτερα από τθν αρικμ. 5044/19-04-

2019 Πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δ.. που δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου, και 
επιδόκθκε με αποδεικτικό ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010, για 
τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτο παρακάτω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
        Πριν από τθ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ ο Πρόεδροσ του Δ.. διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
Δθμοτικϊν υμβοφλων ιταν: 
                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                                           ΑΠΟΝΣΕ  

1. Σιτάκθ-Λεονταράκθ Ελζνθ                                                         1.  Σςικνάκθ Αλεξάνδρα 

2. Νικολακάκθσ Ιωάννθσ                                                                 2.  Χουςτουλάκθσ Φανοφριοσ 

3. Μαυράκθσ Γεϊργιοσ                                                                   3.  Σςικνάκθσ Γεϊργιοσ 

4. Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ                                                         4.  Κουκουλάκθσ Ιωάννθσ 

5. Πουλινάκθσ Μνοφςοσ                                                                 5.  Μανιαδάκθσ Ιωάννθσ 

6. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ                                                                6.  Κουλεντάκθσ Ιωάννθσ 

7. Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Παραςκευι                                      7.  Φραγκιαδάκθσ Διονφςιοσ 

8. Ξθρουδάκθσ Ιωάννθσ                                                                  8.  πινκάκθσ Μιχαιλ 

9. Κουρτάκθσ Νικόλαοσ                                                                  9.  Παπουτςάκθσ Νικόλαοσ 

10. Χαλκιαδάκθσ Ηαχαρίασ 

11. Πετρακογιϊργθ-Ανυφαντάκθ Μαρία 

12. Φαςομυτάκθσ Ιωάννθσ 

13. Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ 

14. Καργάκθσ Νικόλαοσ 

15. Κοκαράκθσ Χαρίλαοσ 

16. Καμπουράκθσ άββασ 

17. Μερωνιανάκθσ Γεϊργιοσ 

18. Μανιουδάκθσ Κων/νοσ 

        τθ ςυνεδρίαςθ παρόντεσ ιταν ο Διμαρχοσ, οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν Κοινοτιτων και ο 
γραμματζασ του Διμου Σηεκάκθσ τυλιανόσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 

                        Ο Πρόεδροσ φςτερα από τθ διαπίςτωςθ απαρτίασ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και είπε ότι ζχουν προκφψει 
                  ζξι κζματα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ και ανζλυςε ςτο ςϊμα τουσ λόγουσ του κατεπείγοντοσ.  Σο ςϊμα ενζκρινε το                                                                                                
                  κατεπείγον και αποφαςίςτθκε ομόφωνα να ςυηθτθκοφν. τθ ςυνζχεια ςυηθτικθκαν τα κζματα τθσ θμεριςιασ  
                  διάταξθσ. 
                        

                 Θέμα: 17ον    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Τροποποίηςη προχπολογιςμοφ οικ. έτουσ 2019 του Δήμου Φαιςτοφ. 

    

Αριθμ. Απόφαςησ: 86/2019 

 

Ο Αληηδήκαρτος. θ. Μασράθες Γεώργηος εηζεγήζεθε ηο  ζέκα θαη είπε: 
 

Ζ Οηθολοκηθή Τπερεζία κε ηελ αρηζκ. 61/2019 απόθαζε ηες εηζεγείηαη ζηο Γεκοηηθό σκβούιηο: 
 
1. «ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΑ  ΣΙ  ΕΚΛΟΓΙΚΕ  ΔΑΠΑΝΕ  ΓΙΑ  ΣΙ  ΕΚΛΟΓΙΚΕ  ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ   ΣΟΤ 

ΜΑΙΟΤ 2019»  
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      Για τισ ανάγκεσ ςτοιχειϊδουσ φιλοξενίασ και πρόχειρθσ ςίτιςθσ των δικαςτικϊν αντιπροςϊπων   και των   μελϊν  
των  εφορευτικϊν  επιτροπϊν  των  εκλογικϊν  τμθμάτων  του Διμου Φαιςτοφ  κατά τθν   26θ

  Μαΐου  2019  αλλά   
και τθσ  τυχόν   επαναλθπτικισ  διαδικαςίασ τθσ  επόμενθσ  Κυριακισ  για τισ  Δθμοτικζσ   και περιφερειακζσ  
εκλογζσ   είναι  ανάγκθ  να  προβοφμε  ςτθ τροποποίθςθ  του προχπολογιςμοφ  και ςτθν  πρόβλεψθ  των  εν  λόγω  
δαπανϊν. 

Πρόκειται για 98 εκλογικά τμιματα, ςτο κάκε ζνα από τα οποία οι άμεςα εμπλεκόμενοι ανζρχονται ςε 5 
άτομα (Δικαςτικοί αντιπρόςωποι και Εφορευτικι Επιτροπι). 

Για τα άτομα αυτά δεδομζνθσ τθσ δφςκολθσ εκλογικισ διαδικαςίασ, επειδι ςυνζπεςαν οι Δθμοτικζσ, 
Περιφερειακζσ και Ευρωεκλογζσ μαηί κεωροφμε ότι ο Διμοσ πρζπει να μεριμνιςει για μια ςτοιχειϊδθ φιλοξενία θ 
οποία κα περιλαμβάνει νερό, καφζ και πρόχειρο φαγθτό. 

Αναλφουμε τισ δαπάνεσ: φνολο ατόμων 455 άτομα. Κόςτοσ ανά άτομο 5 ευρϊ, ςφνολο 2.275,00 ευρϊ για 
τθν 26θ

 Μαΐου 2019. Σο ίδιο ποςό απαιτείται και για τισ επαναλθπτικζσ εκλογζσ τθσ επόμενθσ Κυριακισ, εφόςον 
πραγματοποιθκοφν. 

Σο ςφνολο τθσ προβλεπόμενθσ δαπάνθσ είναι 4.550,00 ευρϊ. 
        

2. Για τισ ανάγκεσ φιλοξενίασ αντιπροςωπείασ του αδελφοποιθμζνου Διμου Μαϊνμπουργκ Γερμανίασ είναι 
ανάγκθ  να  προβοφμε  ςτθ τροποποίθςθ  του προχπολογιςμοφ  και ςτθν  πρόβλεψθ  των  εν  λόγω  δαπανϊν. 

            Σο ςφνολο τθσ προβλεπόμενθσ δαπάνθσ είναι 3.450,00  ευρϊ 

 

τον προχπολογιςμό του Διμου Φαιςτοφ   ςτον   Κ.Α.Ε. 00.6433 με τίτλο «Σιμθτικζσ διακρίςεισ, αναμνθςτικά δϊρα 

και ζξοδα φιλοξενίασ φυςικϊν προςϊπων» υπάρχει  εγγεγραμμζνο ποςό 2.000€ το οποίο  δεν επαρκεί  για  τισ  εν  
λόγω  δαπάνεσ .  
   

 

  προτείνουμε: 

1. Σθν τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ οικ. Ζτουσ 2019 του Διμου Φαιςτοφ με τθν μεταφορά του ποςοφ 
4.550,00 ευρϊ από το αποκεματικό και τθν  ενίςχυςθ  του ΚΑΕ 00.6433 με τίτλο «Σιμθτικζσ διακρίςεισ, 
αναμνθςτικά δϊρα και ζξοδα φιλοξενίασ φυςικϊν προςϊπων»   (ΕΚΛΟΓΙΚΕ  ΔΑΠΑΝΕ  ΓΙΑ  ΣΙ  ΕΚΛΟΓΙΚΕ  
ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ   ΣΟΤ ΜΑΙΟΤ 2019» ) 

 

2. Σθν τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ οικ. Ζτουσ 2019 του Διμου Φαιςτοφ με τθν μεταφορά του ποςοφ 
3.450,00 ευρϊ από το αποκεματικό και τθν  ενίςχυςθ  του ΚΑΕ 00.6433 με τίτλο «Σιμθτικζσ διακρίςεισ, 
αναμνθςτικά δϊρα και ζξοδα φιλοξενίασ φυςικϊν προςϊπων»  ( Ζξοδα Φιλοξενίασ  αντιπροςωπείασ του 
αδελφοποιθμζνου Διμου Μαϊνμπουργκ Γερμανίασ) 

 

 
Σο Γεκοηηθό σκβούιηο αθού άθοσζε ηελ εηζήγεζε ηοσ Αληηδεκάρτοσ θαη κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε, 
 
 
 
 
                                                  Α π ο φ α σ ί  ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 

1. Σθν τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ οικ. Ζτουσ 2019 του Διμου Φαιςτοφ με τθν μεταφορά του ποςοφ 
4.550,00 ευρϊ από το αποκεματικό και τθν  ενίςχυςθ  του ΚΑΕ 00.6433 με τίτλο «Σιμθτικζσ διακρίςεισ, 
αναμνθςτικά δϊρα και ζξοδα φιλοξενίασ φυςικϊν προςϊπων»   (ΕΚΛΟΓΙΚΕ  ΔΑΠΑΝΕ  ΓΙΑ  ΣΙ  ΕΚΛΟΓΙΚΕ  
ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ   ΣΟΤ ΜΑΙΟΤ 2019» ) το οποίο αναλφεται ωσ εξισ: 
Πρόκειται για 98 εκλογικά τμιματα, ςτο κάκε ζνα από τα οποία οι άμεςα εμπλεκόμενοι 
ανζρχονται ςε 5 άτομα (Δικαςτικοί αντιπρόςωποι και Εφορευτικι Επιτροπι). 
Για τα άτομα αυτά δεδομζνθσ τθσ δφςκολθσ εκλογικισ διαδικαςίασ, επειδι ςυνζπεςαν οι 
Δθμοτικζσ, Περιφερειακζσ και Ευρωεκλογζσ μαηί κεωροφμε ότι ο Διμοσ πρζπει να μεριμνιςει για 
μια ςτοιχειϊδθ φιλοξενία θ οποία κα περιλαμβάνει νερό, καφζ και πρόχειρο φαγθτό. 
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Αναλφουμε τισ δαπάνεσ: φνολο ατόμων 455 άτομα. Κόςτοσ ανά άτομο 5 ευρϊ, ςφνολο 2.275,00 
ευρϊ για τθν 26θ

 Μαΐου 2019. Σο ίδιο ποςό απαιτείται και για τισ επαναλθπτικζσ εκλογζσ τθσ 
επόμενθσ Κυριακισ, εφόςον πραγματοποιθκοφν. 
Σο ςφνολο τθσ προβλεπόμενθσ δαπάνθσ είναι 4.550,00 ευρϊ. 

2. Σθν τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ οικ. Ζτουσ 2019 του Διμου Φαιςτοφ με τθν μεταφορά του ποςοφ 
3.450,00 ευρϊ από το αποκεματικό και τθν  ενίςχυςθ  του ΚΑΕ 00.6433 με τίτλο «Σιμθτικζσ διακρίςεισ, 
αναμνθςτικά δϊρα και ζξοδα φιλοξενίασ φυςικϊν προςϊπων»  ( Ζξοδα Φιλοξενίασ  αντιπροςωπείασ του 
αδελφοποιθμζνου Διμου Μαϊνμπουργκ Γερμανίασ) 
Σο ςφνολο τθσ προβλεπόμενθσ δαπάνθσ είναι 3.450,00  ευρϊ 

 

 

 

      Αθού ζσληάτζεθε θαη αλαγλώζζεθε ηο πραθηηθό ασηό σπογράθεηαη ως θαηωηέρω. 
 
                                                       ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 
         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
     ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ                                                              ΜΔΡΩΝΗΑΝΑΚΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ 
                                                                   ΣΑ  ΜΔΛΖ 

1)Σηηάθε-Λεοληαράθε Διέλε, 2)Μασράθες Γεώργηος, 3)Κοσηεληάθες Υαράιακπος, 4)Ποσιηλάθες 
Μαλούζος, 5)Υαρηηάθες Δκκαλοσήι, 6)Γθηαοσράθε-Μαηζαηάθε Παραζθεσή, 7)Ξεροσδάθες Ηωάλλες, 
8)Κοσρηάθες Νηθόιαος, 9)Υαιθηαδάθες Εαταρίας, 10)Πεηραθογηώργε-Αλσθαληάθε Μαρία, 
11)Φαζοκσηάθες Ηωάλλες, 12)Νηθοιηδάθες Γρεγόρηος, 13)Καργάθες Νηθόιαος, 14)Κοθαράθες 
Υαρίιαος, 15)Κακποσράθες άββας, 16)Μαληοσδάθες Κωλ/λος. 
 
                Αθρηβές Απόζπαζκα 

                       Ο Πρόεδρος Γ.. 
 
 
                        ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ  ΗΩΑΝΝΖ 
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