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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 4/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 29/2012
«Πεξί εγθξίζεσο ηεο αξηζ. 30/27.12.2011 Απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ
Σακείνπ, πεξί ςεθίζεσο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απηνύ έηνπο 2012».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2012, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 4/03-02-2012 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα ηα είθνζη (20) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο πχξνο πξφεδξνο
1.
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
2.
Λχξαο Υαξάιακπνο
3.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
3.
Μαξνχζεο Υαξάιακπνο
4.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
4.
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
5.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
5.
Σζάθνο Κσλ/λνο
6.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
6.
Μέληεο Γεψξγηνο
7.
Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
7.
Κξππσηφο Παλαγηψηεο
8.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
9.
Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
10. νπξιάο Ισάλλεο
11. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
12. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
13. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
14. Μηραιφπνπινο Μηραήι
15. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
16. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
17. Σζάθνο Πέηξνο
18. Υαξακήο Αληψληνο
19. Υξηζηάθνο ηαχξνο
20. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ
ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ. Μνιάσλ, Φπρνγπηφο
Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, αξκπάλεο Λάκπξνο Σ.Κ. Γαηκνληάο,
Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Μαλίθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Λακπνθάκπνπ,
Βαξβαξέζζνο Γεψξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ληξψλ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Κ.
Μεηακφξθσζεο, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο
Γεψξγηνο Σ.Κ. πθέαο, Κιεξνλφκνο Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην
ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Υαξάιακπν Κνπηζνληθνιή, ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
ηελ αξηζ. 30/2011 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ θαη ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ απηνχ, ηνπ έηνπο 2012, ε νπνία έρεη σο εμήο:
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Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΟΓΑ
1. ηνλ Κ.Α. 0211 Σόθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε Σξάπεδεο εγξάθε ην πνζφ ησλ 2.000,00 Δπξψ
πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ηφθνπο ησλ θαηαζέζεψλ καο ζε Σξάπεδεο, ηα νπνία είλαη ζην ίδην χςνο κε ηα
πεξζηλά.
2. ηνλ Κ.Α. 0461.01 Σέιε Υξήζεσο παξαιηαθώλ ρώξσλ δώλεο ιηκέλα , εγγξάθεη ην πνζφ ησλ
47.000,00 Δπξψ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαρψξεζε πξνο ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ παξαιίαο. Σα
Σέιε παξακέλνπλ ηα ίδηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο αθνχ δελ ππάξρνπλ λέεο αηηήζεηο γηα παξαρσξήζεηο
παξαιηαθψλ ρψξσλ.
ρεηηθή Απφθαζή καο αξηζ. 28/2012.
3. ηνλ Κ.Α. Ο466.01 Σέιε Πξνζδέζεσο-Παξαβνιήο θ.ι.π. πινίσλ, εγγξάθεη ην πνζφ ησλ
16.000,00 επξψ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ειιηκεληζκφ, ηελ πξφζδεζε θαη παξαβνιή πινίσλ ζηνπο
ιηκέλεο δηθαηνδνζίαο καο. Α.Π. 8122.1/03/04/3- 2-04 Τπ. Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Σν πνζφ
απηφ ππνινγίζζεθε ζχκθσλα κε ηηο εηζπξάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζην
πνζφ ησλ 18.480,00 επξψ.
4. ηνλ Κ.Α. 0466.02 Σέιε επί εθδηδνκέλσλ εηζηηεξίσλ επηβαηψλ θαη Σξνρνθφξσλ εγγξάθεη ην πνζφ
ησλ 45.000,00 επξψ, πξνεξρφκελα απφ ηελ θξάηεζε 5% επί ησλ εηζηηεξίσλ επηβαηψλ θαη νρεκάησλ ησλ
επηβαηλφλησλ ζηα πινία πξνο Κχζεξα. Ν.257,άξζξν2, παξ.5. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ
2011 εηζπξάμακε 43.500,00 επξψ. Αλακέλνπκε αχμεζε ηνπ πνζνχ πνπ ζα πξνέιζεη απφ ηελ αχμεζε ηεο
θίλεζεο ησλ επηβαηψλ θαη απφ ηε δξνκνιφγεζε πινίνπ ζηε λέα γξακκή Πεηξαηά-Μνλεκβάζηα-Κξήηε.
5. ηνλ Κ.Α. 0514.01 Λνηπνί ΄Δκκεζνη Φφξνη Ν.Γ. 357/69 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 100,00 επξψ,
πξνεξρφκελα απφ Σεισλεηαθέο Τπεξεζίεο (πεηξ/δή).
6. ηνλ Κ.Α. 0514.02 Λνηπνί Έκκεζνη Φφξνη Ν.Γ. 843/48 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 50,00 επξψ,
πξνεξρφκελα απφ Φφξνπο Δηζαγσγήο.
7. ηνλ Κ.Α. 1327.01 Δπηρνξήγεζε γηα Μειέηε Αζθάιεηαο Ληκέλα Μνλεκβαζίαο εγγξάθεη ην πνζφ ησλ
10.000,00 επξψ, πξνο εθαξκνγή δηεζλνχο θαη Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο
ησλ ιηκέλσλ ζηελ ρψξα, Με ην αξηζ.πξση,. 8114.1/16/07 απφ 26-2-07 ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ ΤΔΝΑΝΠ ζα
καο ρνξεγεζεί ην αλσηέξσ πνζφ γηα ην ζθνπφ απηφ.
8. ηνλ Κ.Α.1511 Πξνζαπμήζεηο απφ εθπξφζεζκεο θαηαβνιέο νθεηιψλ εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 600,00
επξψ.
9. ηνλ Κ.Α. 1512 Πξφζηηκα Κ.Ο.Κ. εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 2.000,00 επξψ, πξνεξρφκελα απφ
πξφζηηκα ηνπ Κ.Ο.Κ.
ρεξζαίαο δψλεο ιηκέλα Νεάπνιεο. Σα ζηνηρεία είλαη ηνπ 2011 θαη δφζεθαλ απφ ην
Ληκελαξρείν Νεάπνιεο.
10. ηνλ Κ.Α. 2119.01 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 10.000,00 επξψ πνπ πξνέξρεηαη απφ παξαρψξεζε πξνο
ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ παξαιίαο Νεάπνιεο θαηά ηα πξνεγνχκελν έηνο θαη δελ εηζπξάρζεθε.
11. ηνλ Κ.Α. 2119.02 Σέιε επί εθδηδνκέλσλ εηζηηεξίσλ εγγξάθεη πνζφ 1.200,00 επξψ πνπ πξνέξρεηαη
απφ θξάηεζε 5% επί ησλ εηζηηεξίσλ ησλ πινίσλ πξνο Κχζεξα θαηά ην κήλα Γεθέκβξην 2011.
12. ηνλ Κ.Α. 3219.01 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 9.854,40 επξψ πνπ πξνέξρεηαη απφ παξαρψξεζε πξνο
ρξήζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ παξαιίαο Νεάπνιεο απφ πεξαζκέλα έηε θαη δελ εηζπξάρζεθαλ.
13. ηνλ Κ.Α. 4142.01 Κξαηήζεηο ππέξ ΔΚΟΔΜΝ εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 1.750,00 επξψ, πνζνζηφ 3%
επί ησλ ηειψλ ρξήζεσλ παξαιηαθψλ ρψξσλ (Αξηζ.1329.1/29/02/12-2-02 ΦΔΚ 801 Β/΄2806002),
ηξέρνληνο θαη παξειζφληνο έηνπο (επεηδή είλαη αληαπνδνηηθά έζνδα –απφ ηέιε ρξήζεο παξαι. ρψξσλ- ,
ελδέρεηαη λα ππάξρεη αχμεζε ηειψλ θαη αλάινγα ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ θαη νη απμεκέλεο θξαηήζεηο
ππέξ ΔΚΟΔΜΝ).
14. ηνλ Κ.Α. 4142.02 Κξαηήζεηο ππέξ Σ.Α.Ν. εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 100,00 επξψ, πξνεξρφκελα απφ
θξαηήζεηο πνζνζηνχ 3% επί ησλ πξνζηίκσλ ηνπ Κ.Ο.Κ. (Ν.2881 (ΦΔΚ 16 Α/6-2-01), ηξέρνληνο θαη
παξειζφληνο έηνπο (επεηδή είλαη αληαπνδνηηθά έζνδα –απφ πξφζηηκα Κ.Ο.Κ.- , ελδέρεηαη λα ππάξρεη
αχμεζε ηειψλ θαη αλάινγα ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ θαη νη απμεκέλεο
θξαηήζεηο ππέξ ΔΚΟΔΜΝ).
15. ηνλ Κ.Α. 4142.03 Κξαηήζεηο Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 3.450,00 επξψ,
πξνεξρφκελα απφ θξαηήζεηο πνζνζηνχ 5% επί ησλ Σειψλ ησλ εθδηδνκέλσλ εηζηηεξίσλ θαη ηνπ
αλαινγνχληνο (23%) Φ.Π.Α. (Ν.2399/96 άξζξν10,παξ.4) ηξέρνληνο θαη παξειζφληνο έηνπο.
16. ηνλ Κ.Α. 5111 Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ Σαθηηθά Έζνδα εγγξάθεη ην πνζφ ησλ
236.602,52 Δπξψ. ηνλ θσδηθφ απηφ γξάςακε ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν πνπ πξνέξρεηαη απφ Σαθηηθά
Έζνδα ην νπνίν ζα κεηαθεξζεί ζε λέα ρξήζε ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012. Σν πνζφ απηφ γξάςακε κε βάζεη
ην δηαζέζηκν θαηά ηελ 30-11-2011.
17. ηνλ Κ.Α.5121.01 Υξεκαηηθφ Τπφινηπν πξνεξρφκελν απφ Έθηαθηα Έζνδα εγγξάθεη ην πνζφ ησλ
62.369,17 Δπξψ. ηνλ θσδηθφ απηφ γξάςακε ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν πνπ πξνέξρεηαη απφ έθηαθηα
αλεηδίθεπηα έζνδα ην νπνίν ζα κεηαθεξζεί ζε λέα ρξήζε ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012.
 Τ Ν Ο Λ Ο Δ  Ο Γ Ω Ν : 448.076,09 Δπξώ.
ΓΔΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΗ ΔΟΓΩΝ
Σαθηηθά Έζνδα :
110.150,00 Δπξώ
Έζνδα ΠΟΔ
21.054,40 Δπξώ
Έθηαθηα Έζνδα :
12.600.00 Δπξώ
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Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ :
Υξεκαηηθό Τπόινηπν :
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ :
Ω

ΠΡΟ

5.300,00 Δπξώ
298.971,69 Δπξώ
448.076,09 Δπξώ

ΣΑ ΔΞΟΓΑ

1 ηνλ Κ.Α. 00-6073 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 1.000,00 επξψ γηα δαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ
θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα.
2 ηνλ Κ.Α. 00-6111 Ακνηβέο Ννκηθψλ θαη πκβνιαηνγξάθσλ εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 550,00 επξψ,
γηα ακνηβή λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ πξνθεηκέλνπ λα πξναζπίζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γ.Λ.Σ.
Μνλεκβαζηάο.
3 ηνλ Κ.Α. 00-6116 Ακνηβέο δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 200,00 επξψ, γηα ακνηβή
δηθαζηηθνχ επηκειεηή γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο.
4 ηνλ Κ.Α. 00-6117.01 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 3.450,00 επξψ, γηα ακνηβέο Σξίησλ πνπ Δθηεινχλ
εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία. [Ακνηβή Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ]
Ν.2399/96, άξζξν 10, παξ.4.
5 ηνλ Κ.Α. 00-6117.02 εγγξάθεη πνζφ 1.000,00 επξψ, γηα ακνηβέο ηξίησλ πνπ εθηεινχλ εηδηθέο
ππεξεζίεο κε ηελ
ηδηφηεηα ειεχζεξνπ επαγγεικαηία. [Ακνηβή Τπεχζπλνπ Αζθαιείαο Ληκεληθήο
Δγθαηάζηαζεο (ΤΑΛΔ) γηα ην ιηκάλη ηεο Μνλεκβαζίαο].
6 ηνλ Κ.Α. 00-6121 «Έμνδα παξάζηαζεο Αληηπξνέδξνπ Ληκ. Σακείνπ Μνλεκβαζηάο» εγγξάθεη ην
πνζφ ησλ 4.800,00 επξψ, γηα θαηαβνιή ζηνλ Αληηπξφεδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ Ληκεληθνχ καο Σακείνπ ησλ
εμφδσλ παξάζηαζεο ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 20585/10-4-07 (ΦΔΚ 171/27-4-08 η΄ ΤΟΓΓ)
7 ηνλ Κ.Α. 00-6132 «Απνδεκίσζε γηα ζπκκεηνρή ζε πκβνχιηα θαη Δπηηξνπέο» εγγξάθεη ην πνζφ ησλ
7.600,00 επξψ, γηα θαηαβνιή ζηα κέιε ηνπ Γ.. απνδεκίσζεο ιφγσ ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο έηνπο
2011 ζχκθσλα κε ην άξζξν 230 παξ.3 ΓΚΚ.
8 ηνλ Κ.Α. 00-6221 «Σαρπδξνκηθά Σέιε» εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 100,00 επξψ , γηα ηελ εμφθιεζε
ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ ηεο ππεξεζίαο καο.
9 ηνλ Κ,Α. 00-6222 «Σειεθσληθά Σέιε» εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 1.000,00 επξψ, γηα ηελ εμφθιεζε
ησλ ηειεθσληθψλ ηειψλ ηεο ππεξεζίαο καο.
10 ηνλ Κ.Α. 10-6011 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 3.500,00 επξψ γηα ηηο ηξίκελεο απνδνρέο ηεο κνλίκνπ
ππαιιήινπ.
11 ηνλ Κ.Α. 10-6012 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 1.800,00 επξψ γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο
εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο (Γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε)
12 ηνλ Κ.Α. 10-6013 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 800,00 επξψ γηα ηελ θαηαβνιή εθ΄ άπαμ απνδεκίσζεο
(εηζθνξά Σ.Π.Γ.Τ.) ζην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Λ.Σ. Μνλεκβαζηάο απφ ην δεκηνπξγεζέλ θεθάιαην.
13 ηνλ Κ.Α. 10-6041.01 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 4.000,00 επξψ γηα ηελ πξφζιεςε δηκελήηε
Ναπαγνζψζηε.
14 ηνλ Κ.Α. 10-6054 .01 εγγξάθεη πνζφ 700,00 επξψ πνπ αληηζηνηρεί ζε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ
Ι.Κ.Α. γηα ην Ναπαγνζψζηε.
15 ηνλ Κ.Α. 10-6273 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 300,00 επξψ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ Σειψλ
ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ γξαθείνπ ηεο ππεξεζίαο καο.
16 ηνλ Κ.Α. 10-6422 εγγξάθεη πνζφ
200,00 επξψ γηα ηελ θαηαβνιή νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη
εκεξήζηα απνδεκίσζε ππαιιήινπ .
17 ηνλ Κ.Α. 10-6461 εγγξάθεη πνζφ 500,00 επξψ γηα ηα έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαη/ζεσλ
(Πξνυπνινγηζκνχ).
18 ηνλ Κ.Α. 10-6462 εγγξάθεη πνζφ 500,00 επξψ γηα ηα έμνδα δεκνζίεπζεο πξνθεξχμεσλ,
αλαθνηλψζεσλ θ.ι.π.
19 ηνλ Κ.Α. 10-6611.01 εγγξάθεη πνζφ 2.000,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα βηβιίσλ εληχπσλ
ππεξεζηψλ.
20 ηνλ Κ.Α. 10-6612.01 εγγξάθεη πνζφ 1.000,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο γηα ηηο
αλάγθεο ηηο ππεξεζίαο.
21 ηνλ Κ.Α. 10-6615 εγγξάθεη πνζφ 1.000,00 επξψ γηα ηηο εθηππψζεηο εληχπσλ, ζρεδίσλ θ.ι.π. γηα
ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο καο.
22 ηνλ Κ.Α. 10-6634 ςεθίδεη πίζησζε 1.000,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη
εππξεπηζκνχ .
23 ηνλ Κ.Α. 10-6681 εγγξάθεη πνζφ 1.000,00 επξψ γηα πξνκήζεηα πιηθψλ θαξκαθείνπ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Ναπαγνζψζηε.
24 ηνλ Κ.Α. 10-7134.01 εγγξάθεη πνζφ 1.000,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο Ηιεθηξνληθνχ
Τπνινγηζηή γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο καο.
25 ηνλ Κ.Α. 10-7134.02 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 1.200,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα πνιπκεραλήκαηνο
ΦΑΞ – ΔΚΣΤΠΧΣΗ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο καο.
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26 ηνλ Κ.Α. 10-7134.03
εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 8.000,00 επξψ
γηα ηελ «Πξνκήζεηα
Μεραλνγξαθηθψλ Πξνγξακκάησλ», γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο καο.
27 ηνλ Κ.Α. 10-7135.01 εγγξάθεη πνζφ 1.500,00 επξψ γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Ναπαγνζψζηε.
28 ηνλ Κ.Α. 10-7336.01 εγγξάθεη πνζφ 1.000,00 επξψ γηα επηζθεπή πχξγνπ Ναπαγνζψζηε.
29 ηνλ Κ.Α. 20-6211
εγγξάθεη πνζφ
27.500,00 επξψ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ Σειψλ
ειεθηξνθσηηζκνχ επξχηεξσλ παξαιηαθψλ ρψξσλ δηθαηνδνζίαο καο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηειψλ ηεο
ΓΔΗ θαη ηεο έληαμεο ρψξσλ δηθαηνδνζίαο καο ιφγσ εμνκνίσζεο, ησλ αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ Βειαληδίσλ
θαη Πξνθήηε Ηιία, ιφγσ νθεηιψλ έηνπο 2011 απφ ηε κε πινπνίεζε ηνπ πξνυπ/ζκνχ 2011.
30 ηνλ Κ.Α. 20-6277.01 εγγξάθεη πνζφ 15.000,00 επξψ γηα ηελ εξγαζία θαζαξηζκνχ ζαιάζζηαο
ξχπαλζεο απφ πεηξειαηνεηδή θ.ι.π.
31 ηνλ Κ.Α. 20-6277.02 εγγξάθεη πνζφ 7.000,00 επξψ γηα Παξνρή ππεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο.
32 ηνλ Κ.Α.
20-6414.01 εγγξάθεη πνζφ 4.000,00 επξψ γηα ηελ παξαιαβή θαη κεηαθνξά
πεηξειαηνεηδψλ θαη ειαησδψλ θαηαινίπσλ πινίσλ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ζρέδην.
33 ηνλ Κ.Α. 20-6662.01 εγγξάθεη πνζφ 1.000,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα δηαθφξσλ ηχπσλ
ιακπηήξσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο ρψξνπο αξκνδηφηεηαο Γ.Λ.Σ. Μνλεκβαζηάο.
34 ηνλ Κ.Α. 20-7135.01 εγγξάθεη πνζφ 3.000,00 επξψ γηα ηελ «πξνκήζεηα Φαλψλ» γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ πξάζηλνπ θαλνχ ζην αιηεπηηθφ θαηαθχγην Πξνθήηε Ηιία, θαη ηελ
πξνκήζεηα λένπ ζην αιηεπηηθφ θαηαθχγην Μαξαζηά.
35 ηνλ Κ.Α. 20-7135.02 εγγξάθεη πνζφ 3.000,00 επξψ γηα «πξνκήζεηα θαλνζηαηψλ», γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε θαλνζηαηψλ ζηνλ πξνβιήηα Μνλεκβαζηάο.
36 ηνλ Κ.Α. 20-7135.03 εγγξάθεη πνζφ 15.000,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα Πίιαξ γηα ηνπο
πξνβιήηεο ιηκέλσλ δηθαηνδνζίαο καο.
37 ηνλ Κ.Α. 20-7135.04 εγγξάθεη πνζφ 5.000,00 επξψ γηα ηελ εξγαζία «Δγθαηάζηαζε θαη
πληήξεζε Πίιαξ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ» ζηνπο ιηκέλεο αξκνδηφηεηάο καο.
38 ηνλ Κ.Α. 20-7135.05 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 2.000,00 γηα ηελ πξνκήζεηα
θνληέτλεξ γηα λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απνζεθεπηηθνί ρψξνη πιηθψλ αληηξξχπαλζεο θ.ι.π.
39 ηνλ Κ.Α.Δ. 20-7135.06 εγγξάθεη πνζφ 10.000,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ
(ηζηνί & θσηηζηηθά) γηα ηνπο ιηκέλεο δηθαηνδνζίαο καο.
40 ηνλ Κ.Α. 25-6277.01 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 1.000,00 επξψ γηα ηελ «Αλάζεζε ζε εξγαζηήξην γηα
δεηγκαηνιεςίεο ζαιαζζίσλ πδάησλ γηα κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο».
41 ηνλ Κ.Α. 30-6162.01 εγγξάθεη πνζφ 22.000,00 επξψ γηα εξγαζία αμηνιφγεζεο Ληκεληθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ θαη ρεδίνπ Αζθαιείαο Απηψλ (ΑΑΛΔ-ΑΛΔ ) θψδηθα ISPS, γηα ην ιηκάλη ηεο
Μνλεκβαζίαο.(πλερηδόκελν).
42 ηνλ Κ.Α. 30-6162.02 εγγξάθεη πνζφ 10.000,00 επξψ γηα εξγαζία αμηνιφγεζεο Ληκεληθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ θαη ρεδίνπ Αζθαιείαο Απηψλ (ΑΑΛΔ-ΑΛΔ ) θψδηθα ISPS, γηα ηα ιηκάληα Νεάπνιεο θαη
Παιαηνθάζηξνπ.
43 ηνλ Κ.Α. 30-6662.01 εγγξάθεη πνζφ 5.000,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπήο Ληκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
44 ηνλ Κ.Α. 30-6671.01 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 600,00 επξψ γηα «πξνκήζεηα κπαηαξηψλ»
[πλερηδόκελν].
45 ηνλ Κ.Α. 30-7135.01 εγγξάθεη πνζφ 3.000,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα κπαινληψλ πξνθεηκέλνπ
λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ρψξνπο αξκνδηφηεηαο Γ.Λ.Σ.Βνηψλ.
46 ηνλ Κ.Α. 30-7135.02 εγγξάθεη ην πνζφ 600,00 επξψ γηα πξνκήζεηα ζπκαληήξσλ πξνθεηκέλνπ λα
ηνπνζεηεζνχλ ζε ρψξνπο αξκνδηφηεηαο Γ.Λ.Σ. Μνλεκβαζηάο.
47 ηνλ Κ.Α.30-7135.03 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 2.000,00 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα μχιηλεο Ράκπαο γηα
ΑΜΔΑ . [πλερηδόκελν].
48 ηνλ Κ.Α. 30- 7135.04 εγγξάθεη ην πνζφ ησλ 15.000,00 επξψ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ελφο
θηλεηήξα» [πλερηδόκελν]
49 ηνλ Κ.Α. 30-7135.05 εγγξάθεη πνζφ 3.000,00 επξψ γηα ηελ «Πξνκήζεηα Γεμακελψλ ειαησδψλ
απνβιήησλ», ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρέδην Παξαιαβήο θαη Γηαρείξηζεο απνβιήησλ πινίσλ.
50 ηνλ Κ.Α. 30-7135.06 εγγξάθεη πνζφ 45.000,00 γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
ΑΑΛΔ ζην ιηκάλη ηεο Μνλεκβαζηάο.
51 ηνλ Κ.Α. 30-7135.07 εγγξάθεη πνζφ 5.000,00 γηα ηελ πξνκήζεηα ραξηψλ-θσηεηλψλ επηγξαθψλ
θιπ.
52 ηνλ Κ.Α. 30- 7322.01 εγγξάθεη πνζφ 26.000,00 επξψ γηα ηελ Γηακφξθσζε παξαιηαθψλ ρψξσλ
ρεξζαίαο δψλεο ιηκέλνο Νεάπνιεο (Γηακ/ζε WC παξαιίαο), φπσο ην απφ 27/12/2011 Σερληθφ καο
Πξφγξακκα.
53 ηνλ Κ.Α. 30-7335.01
εγγξάθεη πνζφ 5.000,00 επξψ γηα ηελ ζπληήξεζε Γηθηχνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ ρεξζαίαο δψλεο ιηκέλσλ δηθαηνδνζίαο καο.
54 ηνλ Κ.Α. 30-7336.01 εγγξάθεη πνζφ 20.000,00 επξψ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ,
φπσο ην απφ 27/12/2011 Σερληθφ καο Πξφγξακκα.
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55 ηνλ Κ.Α. 30-7336.02 εγγξάθεη πνζφ 30.000,00 επξψ γηα ηελ ζπληήξεζε Ληκέλσλ θαη Ληκεληθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ, φπσο ην απφ 27/12/2011 Σερληθφ καο Πξφγξακκα.
56 ηνλ Κ.Α. 30-7412.01 εγγξάθεη πνζφ 39.300,00 επξψ, γηα ηελ «Οξηζηηθή Μειέηε ρεδηαζκνχ θαη
Καζνξηζκνχ Υξήζεσλ ζηελ παξαιηαθή δψλε Νεάπνιεο Γ.Δ. Βνηψλ». (πλερηδόκελν).
57 ηνλ Κ.Α. 30-7412.02 εγγξάθεη πνζφ 5.000,00 επξψ γηα ηελ θαηάξηηζε κειέηεο Αλάπιαζεο γηα
νξηζκέλα ηκήκαηα παξαιηαθνχ ρψξνπ δψλεο ιηκέλα
Νεάπνιεο.
58 ηνλ Κ.Α. 30.7413.01 εγγξάθεη ην πνζφ 13.000,00 επξψ, γηα ηε ζχληαμε ηνπνγξαθηθήο κειέηεο
ράξαμεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο.
59 ηνλ Κ.Α. 30-7413.02 εγγξάθεη πνζφ 3.700,00 επξψ, γηα ηε ζχληαμε ρεδίνπ Παξαιαβήο θαη
Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ πινίσλ (πλερηδφκελν).
60 ηνλ Κ.Α. 8117.01 εγγξάθεη πνζφ 700,00 επξψ γηα ηελ απφδνζε 3% ππέξ ΔΚΟΔΜΝ επί ησλ
εηζπξαρζέλησλ απφ εθκηζζψζεηο ρεξζαίσλ δσλψλ παξειζφληνο έηνπο.
61 ηνλ Κ.Α. 8117.02 εγγξάθεη πνζφ 3.220,00 επξψ γηα ακνηβή Ναπηηθψλ Πξαθηφξσλ. Πεξηέρεη
θξαηήζεηο πνπ εηζπξάρζεθαλ θαη δελ έρνπλ απνδνζεί ιφγσ ιήμεο νηθνλ. έηνπο. (Ν.2399/96, άξζξν 10,
παξ. 4).
62 ηνλ Κ.Α. 8211.01 εγγξάθεη πνζφ 2.000,00 επξψ γηα ηελ απφδνζε 3% ππέξ ΔΚΟΔΜΝ επί ησλ
εηζπξαρζέλησλ απφ εθκηζζψζεηο ρεξζαίσλ ρψξσλ δσλψλ πξνο ελίζρπζε ηνπ Δηδηθνχ Κιάδνπ Οηθνλνκηθήο
Δλίζρπζεο Μεξηζκαηνχρσλ . Αξ.1329.1/29/02/12-6-02 Απφθ.ΤΔΝ (ΦΔΚ 801 Β/28.2.02)
63 ηνλ Κ.Α. 8211.02
εγγξάθεη πνζφ
300,00 επξψ γηα ηελ απφδνζε 3% ππέξ Σακείνπ
Αιιεινβνήζεηαο Ναπηηθψλ (ΣΑΝ) εθ ησλ πξνζηίκσλ ηνπ Κ.Ο.Κ., ηφζν ηξέρνληνο έηνπο φζν θαη θξαηήζεηο
παξειζφληνο έηνπο. Ν.2881 (ΦΔΚ 16 Α /6-2-01).
64 ηνλ Κ.Α. 8231.01 εγγξάθεη πνζφ 2.500,00 επξψ γηα ηελ εξγνδνηηθή εηζθνξά ζην Ι.Κ.Α.
αλαγλψξηζεο ρξφλνπ ππεξεζίαο ηεο θ. ηαζάθε Δπγελίαο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 1300/532/2010
Πξάμε ηνπ Ι.Κ.Α.
65 ηνλ Κ.Α. 8231.02 εγγξάθεη πνζφ 3.500,00 επξψ γηα ηελ εξγνδνηηθή εηζθνξά ζην Ι.Κ.Α.
αλαγλψξηζεο ρξφλνπ ππεξεζίαο ηεο θ. Κνληάθνπ Γθφιθσο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 1300/891/2011
Πξάμε ηνπ Ι.Κ.Α.
66 ηνλ Κ.Α. 8261.01 εγγξάθεη πνζφ 36.187,06 επξψ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέληνο απηνχ πνζνχ, ζην Ν.Π.Γ.Γ. : ΣΔΑΓΤ ΔΙΦΟΡΔ , ην νπνίν έρεη απνδνζεί απφ ιάζνο ζην
Ληκεληθφ καο Σακείν , ζχκθσλα κε ην αξηζ. 997/18-4-2011 έγγξαθν ηεο 30εο Γ/λζεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ.
67 ηνλ Κ.Α. 9111 εγγξάθεη πνζφ 2.269,03 Δπξψ γηα ηελ αλαπιήξσζε αλεπαξθψλ πηζηψζεσλ ή ηε
δεκηνπξγία λέσλ θαη γηα ηελ ηζνζθέιηζή ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 161 ηνπ ΓΚΚ, ην νπνίν δελ κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαθηηθώλ Δζόδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.
ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ
448.076,09 Δπξώ
ΓΔΝΙΚΗ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ ΔΞΟΓΩΝ
Έμνδα Υξήζεο
131.100,00 Δπξώ
Δπελδύζεηο
266.300,00 Δπξώ
Πιεξσκέο Παξειζόλησλ νηθ. Δηώλ
Καη ινηπέο απνδόζεηο
48.407,06 Δπξώ
Απνζεκαηηθό Κεθάιαην
2.269,03 Δπξώ
ΓΔΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ
448.076,09 Δπξώ
Έηζη ν Πξνϋπνινγηζκόο απηόο έηνπο 2012 παξνπζηάδεη:
1) ύλνιν Δ  Ο Γ Ω Ν
448.076,09 Δπξώ
2) ύλνιν Δ Ξ Ο Γ Ω Ν
448.076,09 Δπξώ
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε ηνπ, ην
πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 234 παξ. 3, 240 παξ. 2 θαη 244 ηνπ ΓΚΚ θαη
ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία

Δγθξίλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ-εμφδσλ έηνπο 2012 ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο, φπσο εκθαλίδεηαη πην πάλσ θαη ζην ζπλεκκέλν θείκελν, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ζπλνπηηθά έρεη σο εμήο:
ΚΩΓΙΚΟ
ΠΟΟ
1. ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ
110.150,00
2. ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ.
21.054,40
3. ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ
12.600,00
4. ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΓΗΜΟΙΟΤ & ΣΡΙΣΩΝ
5.300,00
3. ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ
298.971,69
ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ
448.076,09
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1. ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ
2. ΔΠΔΝΓΤΔΙ
3. ΠΛΗΡΩΜΔ Π.Ο.Δ. & ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓΟΔΙ
4. ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ

131.100,00
266.300,00
48.407,06
2.269,03
448.076,09

Μεηνςήθεζε ν θ. Υαξακήο Αληψληνο, ελψ ν θ. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο ςήθηζε ιεπθφ.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 29/2012.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνχινο πχξνο
Απψλ
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ισάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
Μηραιφπνπινο Μηραήι
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Υαξακήο Αληψληνο
Παπαδάθε Δπγελία
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
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