ΑΔΑ: 45ΟΠΩΚ9-ΦΨ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 17/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 269/2011

« Περί τροποποιήσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2011»
Στους Μολάους σήμερα στις 29 του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη
και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς,
ύστερα από την με αριθμό 17/23-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
1.
Τσάκος Κων/νος (Α.Δ.Σ. 211/2011)
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
2.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
3.
Κρυπωτός Παναγιώτης
4.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
5.
Καλογερίνης Ηλίας
6.
Κολλιάκος Ιωάννης
7.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
8.
Λύρας Χαράλαμπος
9.
Μαρούσης Χράλαμπος
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πετράκης Χρήστος
12. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.
13. Σουρλάς Ιωάννης
14. Σπυριδάκος Βασίλειος
15. Σταθάκης Παναγιώτης
16. Τσαφατίνου Κατερίνα
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Νικολινάκος Παναγιώτης
19. Παπαδάκης Γεώργιος
20. Τσάκος Πέτρος
21. Χαραμής Αντώνιος
22. Χριστάκος Σταύρος
23. Μέντης Γεώργιος
24. Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας
Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων,
Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Μακρής Θεόδωρος Τ.Κ. Ασωπού, Τριπόντικας
Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω
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Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Δρίβας Εμμανουήλ Τ.Κ. Κουπίων, Βαρβαρέσος
Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ.
Μεσοχωρίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκhς Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων,
Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος
Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση
των πρακτικών.
Επίσης παραβρέθηκε ο κλητήρας του Δήμου κ. Γεωργακάκος Νικόλαος.
Μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος αποχώρησε ο κ. Χαραμής Αντώνιος και μετά τη συζήτηση
του 7ου θέματος αποχώρησαν οι κ. Μαστορόπουλος Νεκτάριος και Νικολινάκος Παναγιώτης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κολλιάκο Ι., ο οποίος είπε τα εξής:
Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις
κεφάλαιο και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων,
περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά
πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης
πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμό του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς
δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω
προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων
πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια
και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή
να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί
απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας,
αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον
«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας
μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνιση της
κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη
παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων
που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις
εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν
κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν,
ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των
άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 3463/2006.
Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου Μονεμβασίας του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας
πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί
η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους
στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού
προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού
προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων
Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της,
Α)
•
την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
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•
το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
•
τον προϋπολογισμό του Δήμου Μονεμβασίας έτους 2011 ο οποίος ψηφίστηκε με την
αριθ.117/2011 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση με την αριθ. 6280/867 26-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα.
Β) 1.Το αίτημα για δημιουργία πίστωσης ύψους 7.200,00 € για Επιδιόρθωση πύργου Τ.Κ.
Ελίκας.
2. Το αίτημα για δημιουργία πίστωσης ύψους 12.000,00 € για Προμήθεια σφύρας για τον
εκσκαφέα
3. Το αίτημα για δημιουργία πίστωσης ύψους 2.000,00 € για αναγόμωση – συντήρηση
πυροσβεστήρων στα δημοτικά κτήρια.
4. Το αίτημα για δημιουργία πίστωσης ύψους 1.500,00 € για Εργασίες αποθήκευσης
συστήματος επεξεργασίας αφαλάτωσης νερού στην Τ.Κ. Βελανιδίων.
5. Το αίτημα για ενίσχυση της πίστωσης Κ.Α 10-6634 ύψους 6.000,00 € με τίτλο Προμήθεια
Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού με το ποσόν των 3.000,00 €.
6. Την υποχρέωση για αποδοχή και εγγραφή στις ανάλογες πιστώσεις της επιπλέον
επιχορήγησης 45.683,00 € από την προϋπολογισθείσα για Μερική απασχόληση.
7. Το αίτημα για δημιουργία πίστωσης ύψους 2.800,00 € για Έκτακτη ανάθεση προμηθειών
και εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου στη θέση ΠΛΑΤΩΡΙ της Τ.Κ ΒΕΛΛΙΩΝ
του Δήμου Μονεμβασίας.
8. Την ενίσχυση του ΚΑ 00-6311 Φόροι τόκων 6.500,00 €
9. Τη δημιουργία νέων ΚΑ: -4141.003 εσόδων για ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% ποσού
15.000,00 Και αντίστοιχα εξόδων -8241.003- ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ1% ποσού 15.000,00 και ΚΑ
εσόδων -4111.006 Εισφορά αλληλεγγύης 2% ποσού 50.000,00€ και αντίστοιχα έξοδα 8211.006- Εισφορά Αλληλεγγύης 2% ποσού 50.000,00 €, σύμφωνα με το Ν.3986/2011.
10. Την ενίσχυση του Κ.Α Μελέτη προστασίας του παραλιακού δρόμου στον οικισμό λιμάνι
του ΤΔ Ιέρακα, με το ποσό των 1.420,00€. Πρόκειται για συνεχιζόμενη μελέτη του πρώην δήμου
Ζάρακα που η διαφορά που προέκυψε οφείλεται στη αλλαγή του ΦΠΑ.
11.Την ενίσχυση του Κ.Α 30-6051.001 κατά 5.000,00€ για Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ
ΤΥΔΚΥ για τις αποδοχές των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας.
12. Την ενίσχυση του Κ.Α 30-6051.002 κατά 500,00€ για Εργοδοτική εισφορά Δήμου στο
ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ για τις αποδοχές των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας.
13.Την ενίσχυση του Κ.Α 30-7321.004 Ισόγειο Νηπιαγωγείο με στέγη και δώμα κατά
7.780,00€
14. Το αίτημα για δημιουργία πίστωσης ύψους 6.000,00€ για το έργο «Κατασκευή τοίχου
αντιστήριξης για την προστασία δημοτικού δρόμου στην ΤΚ Συκιάς .
15. Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.000,00€ από την ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας για έλεγχο
ποιότητας νερών.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1.Τη δημιουργία νέας πίστωσης Κ.Α 30-6261.002 ύψους 7.200,00 € με τίτλο για Επιδιόρθωση
πύργου Τ.Κ. Ελίκας. Το ανωτέρω ποσόν θα το πάρουμε από το ΚΑ 70-7413.002 Μελέτες για
λοιπές υπηρεσίες. Ο ανωτέρω ΚΑ θα εμφανίζεται με το ποσό των 29.265,09 €
2.Τη δημιουργία νέας πίστωσης Κ.Α 30-7131.001ύψους 12.000,00 € για την Προμήθεια σφύρας
για τον εκσκαφέα. Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί από τον ΚΑ 30-7413.017 Μελέτες ΔΕ
Ζάρακα. Ο ανωτέρω ΚΑ θα εμφανίζεται με το ποσό των 66.513,36 €
3.Τη δημιουργία νέας πίστωσης Κ.Α 10-6265.007 ύψους 2.000,00 € με τίτλο για Αναγόμωση
– Συντήρηση πυροσβεστήρων στα δημοτικά κτήρια. Το ανωτέρω ποσό θα το πάρουμε από το
αποθεματικό.
4.Τη δημιουργία νέας πίστωσης Κ.Α 25-6262.006 ύψους 1.500,00 € με τίτλο
για Εργασίες αποθήκευσης συστήματος επεξεργασίας αφαλάτωσης νερού στην Τ.Κ. Βελανιδίων.
Το ανωτέρω ποσόν θα το πάρουμε από το αποθεματικό.
5. Την ενίσχυση της πίστωσης Κ.Α 10-6634 ύψους 6.000,00 € με τίτλο
Προμήθεια Ειδών
Καθαριότητας και Ευπρεπισμού με το ποσόν των 3.000,00 €. Το ανωτέρω ποσόν θα το πάρουμε
από το αποθεματικό. Η ανωτέρω πίστωση θα παρουσιάζεται με το ποσό των 9.000,00 €
(6.000,00 € + 3.000,00 €).
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6. Στον προϋπολογισμό του Δήμου είχε γραφεί ως έσοδο στο Κ.Α. 1211.001 ως επιχορήγηση
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό – Μερική Απασχόληση το ποσό των 150.000,00 €. Το ανωτέρω
ποσό είχε παρουσιαστεί ως έξοδο ως εξής:
K.A. 15-6041 ύψους 120.000,00 € και τίτλο Δαπάνες πληρωμής θέσεων Μερικής Απασχόλησης
και Κ.Α 15-6051.001 ύψους 30.000,00 € και τίτλο εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ.
Η μέχρι σήμερα Κρατική Επιχορήγηση έχει ανέλθει στο ποσό των 195.683,00 €. Πρέπει να
γίνει αποδοχή του επιπλέον ποσού των 45.683,00 € και εγγράφουμε το ποσό 45.683,00 €
(195.683 – 150.000) ως έσοδο στον Κ.Α. 1211.001 για ενίσχυση του ανωτέρω Κ.Α και ως έξοδο
στους Κ.Α: 15-6041 το ποσό των 34.263,00 € με τίτλο Δαπάνες πληρωμής θέσεων Μερικής
Απασχόλησης και Κ.Α 15-6051.001 το ποσό 11.420,00 € με τίτλο εργοδοτικές εισφορές υπέρ
ΙΚΑ.
7. Τη δημιουργία νέας πίστωσης 25-7135.014ποσό 2.800,00 € για Έκτακτη ανάθεση
προμηθειών και εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου στη θέση ΠΛΑΤΩΡΙ της
Τ.Κ ΒΕΛΛΙΩΝ του Δήμου Μονεμβασίας.
Το ποσό αυτό θα το πάρουμε από το Κ.Α 25-7135.003 Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων
ποσού 32.985,40 €. Ο ανωτέρω ΚΑ θα εμφανίζεται με το ποσό των 30.185,40€.
8. Την ενίσχυση του ΚΑ 00-6311 Φόροι τόκων 6.500,00 € το ποσό αυτό θα το μεταφέρουμε
από το αποθεματικό.
9. Τη δημιουργία νέου ΚΑ -4141.003 εσόδων για ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% με το ποσό των
15.000,00€ και αντίστοιχα εξόδων -8241.003- ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ1% 15.000,00€ σύμφωνα
με το Ν.3986/2011.
10 .Τη δημιουργία νέου ΚΑ -4111.006 εσόδων για Εισφορά Αλληλεγγύης 2% με το ποσό των
50.000,00€ και αντίστοιχα εξόδων -8211.006- Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 50.000,00€ σύμφωνα
με το Ν.3986/2011.
11. Την ενίσχυση του Κ.Α 30-7413.011 Μελέτη προστασίας του παραλιακού δρόμου στον
οικισμό λιμάνι του ΤΔ Ιέρακα , με το ποσό των 1.420,00€.
Το ποσό αυτό θα το πάρουμε από τον ΚΑ30-7413.016 Μελέτες δημοτικής ενότητας ΖΑΡΑΚΑ .Ο
ανωτέρω ΚΑ θα εμφανίζεται με το ποσό των 65.093,36 € .
12. Την ενίσχυση του Κ.Α 30-6051.001 κατά 5.000,00€ για Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ
ΤΥΔΚΥ για τις αποδοχές των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας.
Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί από το αποθεματικό.
13.Την ενίσχυση του Κ.Α 30-6051.002 κατά 500,00€ για Εργοδοτική εισφορά Δήμου στο ΤΑΔΚΥΤΕΑΔΥ για τις αποδοχές των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας. Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί
από το αποθεματικό.
14. Την ενίσχυση του Κ.Α 30-7321.004 Ισόγειο Νηπιαγωγείο με στέγη και δώμα κατά 7.780,00€.
Πρόκειται για συνεχιζόμενο έργο του πρώην Δήμου Μολάων για το οποίο προέκυψε διαφορά
λόγω αλλαγής ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί από το αποθεματικό.
15. Τη δημιουργία νέου ΚΑ 30-7323.056 με τίτλο Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την
προστασία δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ Συκιάς ποσού 6.000,00€ . Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί,
μέσω του αποθεματικού, από τον ΚΑ 70-7413.002 Μελέτες για λοιπές υπηρεσίες. Ο ανωτέρω
Κ.Α. θα εμφανίζεται με το ποσό των 23.265,09 €.
16. Με το 395/6-9-2011 γραμμάτιο είσπραξης ο Δήμος εισέπραξε ποσό 15.000,00 € από την
ΤΕΔΚ Ν.Λακωνίας για έλεγχο ποιότητας νερών.
Στο σκέλος των εσόδων
Στον Κ.Α των εσόδων 1213.001 θα γραφτεί ποσό 15.000,00€ με τίτλο Προγραμματική σύμβαση
με ΤΕΔΚ Ν.Λακωνίας για έλεγχο ποιότητας νερών
Από το αποθεματικό που θα ενισχυθεί κατά 15.000,00€ θα μεταφερθεί το ποσό στο σκέλος των
εξόδων στον Κ.Α 25-6162.002 για την πληρωμή για τον έλεγχο ποιότητας νερού ύδρευσης .Ο
ανωτέρω ΚΑ θα εμφανίζεται με το ποσό των 37.720,00€.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη του,
το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, των
άρθρων 155 & 161 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 8 του από 17-5/15-6-59 Β.Δ/τος,
την από 12/09/2011 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου (άρθρο 23 παρ. 5 Ν.
3536/2007) και μετά από διαλογική συζήτηση:

Αποφ ασίζει ομόφ ωνα

Α. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου
οικονομικού έτους 2011 ως εξής:
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1. Τη δημιουργία νέας πίστωσης στον Κ.Α. 30-6261.002 ύψους 7.200,00 € με τίτλο
«Επιδιόρθωση πύργου Τ.Κ. Ελίκας». Πίστωση έκτακτη και επείγουσα διότι η οροφή του πύργου
έχει υποστεί ζημιές, είναι ανάγκη να επιδιορθωθούν άμεσα, καθώς και ενόψει του χειμώνα να
μην καταστραφεί εντελώς. Το ανωτέρω ποσό μεταφέρεται, μέσω του αποθεματικού, από τον
Κ.Α. 70-7413.002 «Μελέτες για λοιπές υπηρεσίες», ο οποίος εκτιμάται ότι δεν θα εξαντληθεί και
θα εμφανίζεται με το ποσό των 29.265,09 €.
2. Τη δημιουργία νέας πίστωσης με Κ.Α. 30-7131.001 ύψους 12.000,00 € για την «Προμήθεια
σφύρας για τον εκσκαφέα». Πρέπει να γίνει αγορά νέας σφύρας μεγάλου μεγέθους για τον
εκσκαφέα του Δήμου, προκειμένου να διανοίγονται αύλακες και να γίνονται εργασίες που
καθημερινά προκύπτουν, με τα μηχανήματα του Δήμου. Το ποσό αυτό μεταφέρεται, μέσω του
αποθεματικού, από τον Κ.Α. 30-7413.017 «Μελέτες Δ.Ε. Zάρακα», ο οποίος εκτιμάται ότι δεν θα
εξαντληθεί και θα εμφανίζεται με το ποσό των 66.513,36 €.
3. Τη δημιουργία νέας πίστωσης με Κ.Α. 10-6265.007 ύψους 2.000,00 € με τίτλο «Αναγόμωση –
Συντήρηση πυροσβεστήρων στα δημοτικά κτίρια». Επειδή παρήλθε ο χρόνος εγγύησης σε
ορισμένους πυροσβεστήρες και προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν σε περίπτωση
πυρκαγιάς, απαιτείται άμεσα η αναγόμωσή τους. Το ανωτέρω ποσό μεταφέρεται από το
αποθεματικό.
4. Τη δημιουργία νέας πίστωσης με Κ.Α. 25-6262.006 ύψους 1.500,00 € με τίτλο
«Εργασίες αποθήκευσης συστήματος επεξεργασίας αφαλάτωσης νερού στην Τ.Κ. Βελανιδίων».
Τελείωσε η καλοκαιρινή σαιζόν κατά την οποία λειτουργούσε το σύστημα αφαλάτωσης και
προέκυψε η ανάγκη αποθήκευσης αυτού. Το ανωτέρω ποσό μεταφέρεται από το αποθεματικό.
5. Την ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 10-6634 ύψους 6.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια Ειδών
Καθαριότητας και Ευπρεπισμού» με το ποσόν των 3.000,00 €. Το ανωτέρω ποσό μεταφέρεται
από το αποθεματικό. Η ανωτέρω πίστωση θα παρουσιάζεται με το ποσό των 9.000,00 €
(6.000,00 € + 3.000,00 €) και είναι απολύτως απαραίτητη διότι η αρχική δεν επαρκεί για των
αγορά όλων των ειδών που απαιτούνται για την καθαριότητα όλων των δημοτικών κτιρίων.
6. Την αποδοχή ποσού 45.683,00 € και την εγγραφή αυτού ως έσοδο στον Κ.Α. 1211.001 για
ενίσχυση του ανωτέρω Κ.Α και ως έξοδο στους Κ.Α: 15-6041 το ποσό των 34.263,00 € με τίτλο
«Δαπάνες πληρωμής θέσεων Μερικής Απασχόλησης» και Κ.Α. 15-6051.001 το ποσό 11.420,00 €
με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ».
7. Τη δημιουργία νέας πίστωσης με Κ.Α. 25-7135.014 και ποσό 2.800,00 € για «Έκτακτη
ανάθεση προμηθειών και εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου στη θέση
ΠΛΑΤΩΡΙ της Τ.Κ. ΒΕΛΛΙΩΝ του Δήμου Μονεμβασίας». Όπως προκύπτει και από την αριθ.
170/2011 απόφαση της Ο.Ε. πρόκειται για έκτακτη εργασία αποκατάστασης βλάβης που
προκλήθηκε στο αντλιοστάσιο της Τ.Κ. Βελλιών. Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί, μέσω του
αποθεματικού, από τον Κ.Α. 25-7135.003 «Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων» ποσού
32.985,40 €, που εκτιμάται ότι δεν χρειάζεται να διατεθεί και θα εμφανίζεται πλέον με το ποσό
των 30.185,40 €.
8. Την ενίσχυση του Κ.Α. 00-6311 Φόροι τόκων 6.500,00 €, το ποσό αυτό θα μεταφερθεί από
το αποθεματικό.
9. Τη δημιουργία νέου Κ.Α. -4141.003 εσόδων για ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% με το ποσό των
15.000,00€ και αντίστοιχα μέσω του αποθεματικού, στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 8241.003- ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ1% 15.000,00 € σύμφωνα με το Ν.3986/2011.
10. Τη δημιουργία νέου Κ.Α. -4111.006 εσόδων για Εισφορά Αλληλεγγύης 2% με το ποσό των
50.000,00€ και αντίστοιχα, μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α.
-8211.006- Εισφορά Αλληλεγγύης 2% 50.000,00 € σύμφωνα με το Ν.3986/2011.
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11. Την ενίσχυση του Κ.Α. 30-7413.011 «Μελέτη προστασίας του παραλιακού δρόμου στον
οικισμό λιμάνι του Τ.Δ. Ιέρακα», με το ποσό των 1.420,00 €. Πρόκειται για συνεχιζόμενη μελέτη
του τέως Δήμου Ζάρακα, η διαφορά αυτή προέκυψε από την αλλαγή του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα
μεταφερθεί, μέσω του αποθεματικού, από τον ΚΑ 30-7413.016 «Μελέτες δημοτικής ενότητας
ΖΑΡΑΚΑ». Ο ανωτέρω Κ.Α. θα εμφανίζεται με το ποσό των 65.093,36 €.
12. Την ενίσχυση του Κ.Α. 30-6051.001 κατά 5.000,00 € για «Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ
ΤΥΔΚΥ για τις αποδοχές των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας». Η πίστωση ενισχύεται διότι
δεν επαρκεί. Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί από το αποθεματικό.
13.Την ενίσχυση του Κ.Α. 30-6051.002 κατά 500,00 € για «Εργοδοτική εισφορά Δήμου στο
ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ για τις αποδοχές των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας». Η πίστωση ενισχύεται
διότι δεν επαρκεί. Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί από το αποθεματικό.
14. Την ενίσχυση του Κ.Α. 30-7321.004 «Ισόγειο Νηπιαγωγείο με στέγη και δώμα» κατά
7.780,00 €. Πρόκειται για συνεχιζόμενο έργο του πρώην Δήμου Μολάων για το οποίο προέκυψε
διαφορά λόγω αλλαγής ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί από το αποθεματικό.
15. Τη δημιουργία νέου Κ.Α. 30-7323.056 με τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την
προστασία δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Συκιάς» ποσού 6.000,00 €. Σε συγκεκριμένο τμήμα του
δρόμου υπάρχει πρόβλημα ως προς την ασφαλή διέλευση πεζών και τροχοφόρων και
προκειμένου να μη γίνει μεγαλύτερη η ζημιά και μη αναστρέψιμη ενόψει και του επερχόμενου
χειμώνα, απαιτείται άμεσα η κατασκευή του τοιχίου. Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί, μέσω του
αποθεματικού, από τον ΚΑ 70-7413.002 «Μελέτες για λοιπές υπηρεσίες» και θα εμφανίζεται με
το ποσό των 23.265,09 €.
16. Την αποδοχή ποσού 15.000,00 € από την Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Λακωνίας για τον έλεγχο ποιότητας
νερών. Και την εγγραφή:
Στον Κ.Α. των εσόδων 1213.001 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση με Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Λακωνίας για
έλεγχο ποιότητας νερών» και μέσω του αποθεματικού ενισχύεται κατά 15.000,00 € ο Κ.Α. 256162.002 για την πληρωμή για τον έλεγχο ποιότητας νερού ύδρευσης. Ο ανωτέρω ΚΑ θα
εμφανίζεται με το ποσό των 37.720,00 €.
Β. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα τρέχοντος 2011 και εντάσσει τα νέα έργα που
δημιουργήθηκαν με την παρούσα αναμόρφωση.
Γ. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

25.480.893,11
25.084.558,34
396.334,77 και

δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου
των τακτικών εσόδων του
δημοτικού προϋπολογισμού 2011.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 269/2011.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Μέντης Γεώργιος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αβδούλος Σπύρος
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Λύρας Χαράλαμπος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Πετράκης Χρήστος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
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Ακριβές Απόσπασμα
Μολάοι 05-10-2011
Η Ειδική Γραμματέας

Σουρλάς Ιωάννης
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χριστάκος Σταύρος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Παπαδάκη Ευγενία
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