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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 136/2013
«Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης
του Δήμου οικ. έτους 2013».
Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Μαΐου 2013, ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη 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 9/24-05-2013 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 δύο (22) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ. 1.
Λύρας Χαράλαμπος
2.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2.
Μαρούσης Χαράλαμπος
3.
Χριστάκος Σταύρος
Γραμματέας Δ.Σ. 3.
Πετράκης Χρήστος
4.
Βουνελάκης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος
4.
Σπυριδάκος Βασίλειος
5.
Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
5.
Κρυπωτός Παναγιώτης
6.
Κουτσονικολής Χαράλ.
Αντιδήμαρχος
7.
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
8.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος
9.
Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
10. Αλειφέρη Παναγιώτα
11. Ιατρόπουλος Δημήτριος
12. Κολλιάκος Ιωάννης
13. Σταθάκης Παναγιώτης
14. Τσαφατίνου Κατερίνα
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Παπαδάκης Γεώργιος
18. Τσάκος Πέτρος
19. Χαραμής Αντώνιος
20. Τσάκος Κων/νος
21. Μέντης Γεώργιος
22. 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, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου,
Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ.
Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας,
Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού αποχώρησε ο κ. Αντώνιος Χαραμής.
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Μαυρομιχάλη, ο οποίος έθεσε υπόψη την από
20/5/2013 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την οποία εισηγείται την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ έτους 2013, για την κάλυψη επειγουσών
αναγκών, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την αρχική του σύνταξη, καθώς και για την
ενίσχυση υπαρχουσών, ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Τη δημιουργία των κατωτέρων νέων ή ενίσχυση υπαρχόντων πιστώσεων:
1) Στον Κ.Α 00-6492.003 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 10.880,14 € με τίτλο Πληρωμή
της 76/20112 Απόφαση Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς με δικαιούχο «Π. ΚΡΗΤΙΚΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.». Το ποσό των 10.880,14 € θα μεταφερθεί από το αποθεματικό.
2) Στον Κ.Α 25-7336.003 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 5.269,00 € με τίτλο
Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης από ιδιοκτησία Αρώνη έως είσοδο Μονεμβασίας και από
ιδιοκτησία Αρώνη προς Λύκειο στην ΤΚ Μονεμβασίας. Το ποσό των 5.269,00€ θα μεταφερθεί
στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες
Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €.
3) Στον Κ.Α 00-6515.001 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 500,00 € με τίτλο Αμοιβές και
προμήθειες τραπεζών. Το ποσό των 500,00 € θα μεταφερθεί από το αποθεματικό.
4) Στον Κ.Α 30-7323.069 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 11.974,59 € με τίτλο
Αποπεράτωση και αποκατάσταση στηθαίου προς Αγία Παρασκευή Δ.Κ. ΜΟΛΑΩΝ. Ποσό
6.000,00€ θα μεταφερθεί από τον ΚΑ 30-7323.064 με τίτλο Αποπεράτωση στηθαίου προς Αγία
Παρασκευή στη ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ υπάρχουσας πίστωσης 6.000,00€(η χρηματοδότηση είναι από
ΣΑΤΑ) και ποσό των 5.974,59€ θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του
αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης
813.098,61 €.
5) Στον Κ.Α 25-7413.004 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 5.000,00 € με τίτλο Μελέτη
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ρέμα Βρύσης ΤΚ Λαχίου. Η ανωτέρω πίστωση δεν είχε
περιληφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του 2013 εκ παραδρομής. Στον
προϋπολογισμό του 2011 και του 2012 υπήρχε η ανωτέρω πίστωση στον ίδιο ΚΑ και είχε γίνει
ανάθεση με την 308/2011 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μονεμβασιάς. Το ποσό
των 5.000,00€ θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 307413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €.
6) Στον Κ.Α 25-7326.052 θα γραφεί νέα
πίστωση ποσού 12.582,00€ με τίτλο
Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην ΤΚ Αγ. Αποστόλων. Το ποσό των 12.582,00€ θα
μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο
Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €.
7) Στον Κ.Α 25-7412.006 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 20.000,00€ με τίτλο Μελέτη
αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης στην ΤΚ ΕΛΙΚΑΣ. Το ποσό των 20.000,00€
θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με
τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €.
8) Στον Κ.Α 30-7135.039 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 10.000,00€ με τίτλο Προμήθεια
υλικών περιφράξεων στο γήπεδο Ασωπού. Το ποσό των 10.000,00€ θα μεταφερθεί από τον ΚΑ
30-6262.027 με τίτλο Αποπεράτωση περιφράξεων στο γήπεδο Ασωπού υπάρχουσας πίστωσης
10.000,00€ δια μέσω του αποθεματικού στον ΚΑ 30-7135.
9) Ο ΚΑ 30-7323.028 με τίτλο : Ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ ποσού 50.000,00
€ θα ενισχυθεί με το ποσόν των 2.820,49€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσόν των
52.820,49€ όσο και το ύψος της Μελέτης. Το ποσό των 2.820,49€ θα μεταφερθεί στον
ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €.
10) Ο ΚΑ 30-7323.029 με τίτλο Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ ποσού
40.000,00€ θα ενισχυθεί με το ποσόν των 5.022,23€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσόν
των 45.022,23€ όσο και το ύψος της Μελέτης. Το ποσό των 5.022,23€ θα μεταφερθεί στον
ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €.
11) Ο ΚΑ 80-8113.006 με τίτλο Αποζημίωση Λεκάκη Β. του Λεωνίδα από απόφαση
539/2005 του Εφετείου Ναυπλίου αμετάκλητης μετά την 696/2011 απόφαση του Αρείου ΠΑΓΟΥ
για εργασίες στον πρώην Δήμο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ποσού 10.948,95€ θα ενισχυθεί με το ποσόν των
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3.318,75 € (τόκοι) και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσόν των 14.267,70 €. Το ποσό των
3.318,75 € θα μεταφερθεί από το αποθεματικό.
12) Ο ΚΑ 25-7326.010 με τίτλο Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης Τ.Κ. ΒΕΛΙΩΝ ποσού
25.000,00€ (Η χρηματοδότηση είναι από Ανταποδοτικά) θα ενισχυθεί με το ποσόν των
19.521,67 € και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσόν των 44.521,67€ όσο και το ύψος της
Μελέτης. Το ποσό των 19.521,67€ θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του
αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης
813.098,61 €. Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι στον ανωτέρω ΚΑ 25-7326.010 εξόδων το
ποσόν των 25.000,00€ θα είναι από Ανταποδοτικά και το ποσόν των 19.521,67€ θα είναι από
Έκτακτα Ειδικευμένα (ΣΑΤΑ προηγουμένων ετών).
13) Ο ΚΑ 25-7326.043 με τίτλο Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην ΤΚ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΝ ποσού 5.900,00€ θα ενισχυθεί με το ποσόν των 6.690,00 € και θα
παρουσιάζεται πλέον με το ποσόν των 12.590,00€ όσο και το ύψος της Μελέτης. Το ποσό των
6.690,00€ θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 307413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €.
14) Ο ΚΑ 30-7323.047 με τίτλο : Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις ΔΕ ΒΟΙΩΝ
ποσού 110.000,00€ θα ενισχυθεί με το ποσόν των 37.699,00 € και θα παρουσιάζεται πλέον με το
ποσόν των 147.699,00€ όσο και το ύψος της Μελέτης. Το ποσό των 37.699,00€ θα μεταφερθεί
στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες
Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €.
15) Στον ΚΑ 1212.002 εσόδων εγγράφεται ποσό 2.282,62€ με τίτλο Χρηματοδότηση από
πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ για Πράσινη Οικονομία Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση. Από το
ανωτέρω ποσό 550,60€ και 1.649,43€ μεταφέρονται δια μέσω αποθεματικού στους ΚΑ 808113.056 με τίτλο Εργασίες για το πρόγραμμα πράσινη οικονομία κοινωνικής συνοχής και
απασχόλησης (ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ Δ) και στον ΚΑ 80-8116.047 με τίτλο Παράθεση γεύματος καφέ
στα πλαίσια ημερίδας με θέμα Εργασίες για το πρόγραμμα πράσινη οικονομία κοινωνικής συνοχής
και
απασχόλησης
(ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ
Κ)
αντίστοιχα.
Το
υπόλοιπο
ποσό
82,59€
(550,60+1.649,43=2.200,03-2.282,62=82,59€) θα μεταφερθεί στο αποθεματικό. Στο
αποθεματικό μεταφέρονται επίσης και τα ποσά 550,60€ και 1.649,62€ των ανωτέρω ΚΑ αφού
τροφοδοτήθηκαν από άλλη πηγή χρηματοδότησης. Μετά απ’ αυτά και προκειμένου οι ανωτέρω
ΚΑ εξόδων να παρουσιάζονται στα αρχικά προϋπολογισθέντα ποσά, από τους ανωτέρω ΚΑ
εξόδων ποσά 550,60€ και 1.649,43 € σύνολο 2.200,03 € (η χρηματοδότηση από Τακτικά) θα
μεταφερθεί στο αποθεματικό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη
το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010,
των άρθρων 155 & 161 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 8 του από 17-5/15-6-59
Β.Δ/τος, την από 20/5/2013 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από
διαλογική συζήτηση:

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου οικ.
έτους 2013, ως εξής:
1) Στον Κ.Α 00-6492.003 γράφει νέα πίστωση ποσού 10.880,14 € με τίτλο «Πληρωμή
της 76/20112 Απόφασης Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς με δικαιούχο «Π.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.». Το ποσό των 10.880,14 € μεταφέρεται από το
αποθεματικό.
2) Στον Κ.Α 25-7336.003 γράφει νέα πίστωση ποσού 5.269,00 € με τίτλο
«Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης από ιδιοκτησία Αρώνη έως είσοδο Μονεμβασίας
και από ιδιοκτησία Αρώνη προς Λύκειο στην ΤΚ Μονεμβασίας». Πίστωση απαραίτητη,
καθώς πολλές παροχές είναι συνδεδεμένες με το παλαιό δίκτυο αμιάντου και πρέπει να
συνδεθούν με το νέο δίκτυο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ποιότητα και οικονομία νερού. Το
ποσό των 5.269,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ
30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €, όπου
πλεονάζει.
3) Στον Κ.Α 00-6515.001 γράφει νέα πίστωση ποσού 500,00 € με τίτλο «Αμοιβές και
προμήθειες τραπεζών». Το ποσό των 500,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό.
4) Στον Κ.Α 30-7323.069 γράφει νέα πίστωση ποσού 11.974,59 € με τίτλο
«Αποπεράτωση και αποκατάσταση στηθαίου προς Αγία Παρασκευή Δ.Κ. ΜΟΛΑΩΝ».
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Ποσό 6.000,00 € μεταφέρεται από τον ΚΑ 30-7323.064 με τίτλο «Αποπεράτωση στηθαίου προς
Αγία Παρασκευή στη ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ» υπάρχουσας πίστωσης 6.000,00 € (η χρηματοδότηση είναι
από ΣΑΤΑ) (αφορά το ίδιο έργο με τη διαφορά ότι διαπιστώθηκε ότι πρέπει να γίνουν και
εργασίες αποκατάστασης του στηθαίου) και ποσό των 5.974,59 € μεταφέρεται στον ανωτέρω
ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου
Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €, όπου πλεονάζει. Πρόκειται για έργο επείγον
διότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα γκρέμισε το στηθαίο.
5) Στον Κ.Α 25-7413.004 γράφει νέα πίστωση ποσού 5.000,00 € με τίτλο «Μελέτη
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ρέμα Βρύσης ΤΚ Λαχίου». Η ανωτέρω πίστωση εκ
παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2013. Το
ποσό των 5.000,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ
30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €,
όπου πλεονάζει.
6) Στον Κ.Α 25-7326.052 γράφει νέα πίστωση ποσού 12.582,00 € με τίτλο
«Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην ΤΚ Αγ. Αποστόλων». Πρόκειται για απολύτως
απαραίτητη πίστωση, καθώς οι παλαιοί αγωγοί αμιάντου παρουσιάζουν τελευταία συχνά βλάβες,
με κίνδυνο την υγεία των κατοίκων και τις συχνές διακοπές υδροδότησης. Το ποσό των
12.582,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 307413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €, όπου
πλεονάζει.
7) Στον Κ.Α 25-7412.006 γράφει νέα πίστωση ποσού 20.000,00 € με τίτλο «Μελέτη
αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων αγωγών ύδρευσης στην ΤΚ ΕΛΙΚΑΣ». Το μεγαλύτερο
μέρος του δικτύου αποτελείται από αμιαντοσωλήνες με συχνές βλάβες και αλλοίωση της
ποιότητας του νερού και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη και επείγουσα η εκπόνηση της μελέτης,
προκειμένου να κατατεθεί φάκελος για τη χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ. Το ποσό
των 20.000,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 307413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €, όπου
πλεονάζει.
8) Στον Κ.Α 30-7135.039 γράφει νέα πίστωση ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια
υλικών περιφράξεων στο γήπεδο Ασωπού». Το ποσό των 10.000,00 € μεταφέρεται από
τον ΚΑ 30-6262.027 με τίτλο «Αποπεράτωση περιφράξεων στο γήπεδο Ασωπού» υπάρχουσας
πίστωσης 10.000,00 € δια μέσω του αποθεματικού στον ανωτέρω ΚΑ. Διαπιστώθηκε ότι
πρόκειται για προμήθεια και όχι για εργασία.
9) Ο ΚΑ 30-7323.028 με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ» ποσού
50.000,00 € ενισχύεται με το ποσόν των 2.820,49 € και παρουσιάζεται πλέον με το ποσόν των
52.820,49 € όσο και το ύψος της μελέτης. Το ποσό των 2.820,49 € μεταφέρεται στον ανωτέρω
ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου
Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €, όπου πλεονάζει.
10) Ο ΚΑ 30-7323.029 με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ» ποσού
40.000,00 € ενισχύεται με το ποσόν των 5.022,23 € και παρουσιάζεται πλέον με το ποσόν των
45.022,23 € όσο και το ύψος της μελέτης. Το ποσό των 5.022,23 € μεταφέρεται στον ανωτέρω
ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου
Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €, όπου πλεονάζει.
11) Ο ΚΑ 80-8113.006 με τίτλο «Αποζημίωση Λεκάκη Β. του Λεωνίδα από
απόφαση 539/2005 του Εφετείου Ναυπλίου αμετάκλητης μετά την 696/2011
απόφαση του Αρείου ΠΑΓΟΥ για εργασίες στον πρώην Δήμο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ» ποσού
10.948,95 € ενισχύεται με το ποσόν των 3.318,75 € (τόκοι) και παρουσιάζεται πλέον με το
ποσόν των 14.267,70 €. Το ποσό των 3.318,75 € μεταφέρεται από το αποθεματικό.
12) Ο ΚΑ 25-7326.010 με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενής άρδευσης Τ.Κ. ΒΕΛΙΩΝ»
ποσού 25.000,00 € (η χρηματοδότηση είναι από Ανταποδοτικά) ενισχύεται με το ποσόν των
19.521,67 € και παρουσιάζεται πλέον με το ποσόν των 44.521,67 € όσο και το ύψος της
μελέτης. Το ποσό των 19.521,67 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του
αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας
πίστωσης 813.098,61 €, όπου πλεονάζει. Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι στον ανωτέρω ΚΑ
25-7326.010 εξόδων, το ποσόν των 25.000,00 € είναι από Ανταποδοτικά και το ποσόν των
19.521,67 € είναι από Έκτακτα Ειδικευμένα (ΣΑΤΑ προηγουμένων ετών). Πρόκειται για αναγκαίο
έργο, καθώς η υπάρχουσα δεξαμενή είναι παλιά με συχνά προβλήματα στη λειτουργία της και
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ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου πρέπει να κατασκευαστεί νέα για την ομαλή και απρόσκοπτη
άρδευση των κτημάτων.
13) Ο ΚΑ 25-7326.043 με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην ΤΚ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΙΩΝ» ποσού 5.900,00 € ενισχύεται με το ποσόν των 6.690,00 € και
παρουσιάζεται πλέον με το ποσόν των 12.590,00 € όσο και το ύψος της μελέτης. Το ποσό των
6.690,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 307413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €, όπου
πλεονάζει.
14) Ο ΚΑ 30-7323.047 με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις ΔΕ
ΒΟΙΩΝ» ποσού 110.000,00 € ενισχύεται με το ποσόν των 37.699,00 € και παρουσιάζεται
πλέον με το ποσόν των 147.699,00 € όσο και το ύψος της μελέτης. Το ποσό των 37.699,00 €
μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με
τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 813.098,61 €, όπου πλεονάζει.
15) Στον ΚΑ 1212.002 εσόδων εγγράφεται ποσό 2.282,62 € με τίτλο
«Χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ για Πράσινη Οικονομία Κοινωνική Συνοχή
και Απασχόληση». Από το ανωτέρω ποσό των 2.282,62 €: 550,60 € και 1.649,43 €
μεταφέρονται δια μέσω αποθεματικού στους ΚΑ 80-8113.056 με τίτλο «Εργασίες για το
πρόγραμμα πράσινη οικονομία κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης (ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ Δ.)» και
στον ΚΑ 80-8116.047 με τίτλο «Παράθεση γεύματος καφέ στα πλαίσια ημερίδας με θέμα
Εργασίες για το πρόγραμμα πράσινη οικονομία κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης
(ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ Κ.)» αντίστοιχα. Το υπόλοιπο ποσό των 82,59 € (550,60+1.649,43=2.200,032.282,62=82,59 €) μεταφέρεται στο αποθεματικό. Στο αποθεματικό μεταφέρονται επίσης και τα
ποσά 550,60 € και 1.649,62 € των ανωτέρω ΚΑ αφού τροφοδοτήθηκαν από άλλη πηγή
χρηματοδότησης. Μετά απ’ αυτά και προκειμένου οι ανωτέρω ΚΑ εξόδων να παρουσιάζονται
στα αρχικά προϋπολογισθέντα ποσά, από τους ανωτέρω ΚΑ εξόδων ποσά 550,60 € και 1.649,43
€ σύνολο 2.200,03 € (η χρηματοδότηση από Τακτικά) μεταφέρεται στο αποθεματικό.
Β). Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
36.556.938,15€
36.559.220,77€
36.251.905,57€
36.266.604,46€
305.032,58€
292.616,31€ και δεν
υπερβαίνει το 5% του
συνόλου των τακτικών
εσόδων του δημοτικού
προϋπολογισμού 2013.

Γ). Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα (παράρτημα του Ε.Π.Δ.) και εντάσσει σ’ αυτό, τα
ανωτέρω έργα των παραγράφων 2, 4, 6, 9, 10, 12, 13 και 14.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 136/2013.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χριστάκος Σταύρος
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Ιατρόπουλος Δημήτριος
Κολλιάκος Ιωάννης
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
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Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Τσάκος Κωνσταντίνος
Μέντης Γεώργιος
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Παπαδάκη Ευγενία
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