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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                     (στις 14/8/2013 ως προς τον ΚΑ  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                        της παρ. 8) 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  12/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  201/2013 
 
«Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 
οικ. έτους 2013». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις έξι (06) του μηνός Αυγούστου 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 12/02-08-2013 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. Τσαφατίνου Κατερίνα 
3. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 3. Νικολινάκος Παναγιώτης 
4. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 4. Χαραμής Αντώνιος 
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. Μαρούσης Χαράλαμπος   
14. Πετράκης Χρήστος   
15. Σπυριδάκος Βασίλειος   
16. Σταθάκης Παναγιώτης   
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
18. Παπαδάκης Γεώργιος   
19. Τσάκος Πέτρος   
20. Δουμάνης Δαμιανός   
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, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. 
Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σωτήραλης 
Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης 
Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης. 
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   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Μετά τη συζήτηση των προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων και ανακοινώσεων και πριν την 
είσοδο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μαστορόπουλος Νεκτάριος. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το ενδέκατο (11ο) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κων/νο,  ο οποίος ο 
οποίος έθεσε υπόψη την από 31/07/2013 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, ως εξής: 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
   Τη δημιουργία των κατωτέρων νέων  πιστώσεων: 

1) Στον Κ.Α 00-6736.012 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 5.000,00 € με τίτλο: 
Προγραμματική σύμβαση  του Δήμου με την Περιφέρεια για έργο Βελτίωση δρόμου Κουπιά - 
Μολάοι. Το ποσό των 5.000,00 € θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του 
αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης  
425.723,40 €. 
  2) Στον Κ.Α 00-6736.013 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 3.000,00 € με τίτλο: 
Προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την Περιφέρεια για Μελέτη Φωτισμού Κάστρου 
Μονεμβασίας. Το ποσό των 3.000,00 € θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του 
αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης  
425.723,40 €. 

3) Στον Κ.Α 30-7326.014 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 12.600,00 € με τίτλο:  Κατασκευή 
γηπέδου τένις στη ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών. Το ποσό των 12.600,00 € θα μεταφερθεί στον 
ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης  425.723,40 €. 

4) Στον Κ.Α 25-6264.004  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 14.183,34 € με τίτλο: Έκτακτη 
επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης συστήματος αφαλάτωσης ΤΚ Βελανιδίων. Ποσό 10.000,00€ θα 
μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 25-7135.005 με τίτλο: Προμήθεια υδρομέτρων 
για τις δημοτικές γεωτρήσεις υπάρχουσας πίστωσης15.000,00 € και ποσό 4.183,34€ θα 
μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 25-7135.001 με τίτλο: Προμήθεια σχαρών και 
καπακιών για φρεάτια υπάρχουσας πίστωσης 10.000,00 €.  

5)  Στον Κ.Α 25-7325.004  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 793,31 € με τίτλο: Επαύξηση 
ισχύος παροχής Κοιν. Αντλιοστασίου  Παντάνασσας. Το ποσό των 793,31 € θα μεταφερθεί στον 
ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης  425.723,40 €. 

6) Στον Κ.Α 25-7325.005 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 9.190,40 € με τίτλο:  
Ηλεκτροδότηση Κοιν. Αντλιοστασίου Συκέας. Το ποσό των 9.140,40 € θα μεταφερθεί στον 
ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης  425.723,40 €. 

7) Στον Κ.Α 20-7325.021 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 793,18 € με τίτλο: Σύνδεση με το 
δίκτυο της ΔΕΗ στη θέση Πλατεία δίπλα στο ξενοδοχείο Αρσενάκου.  Το ποσό των 793,18 € θα 
μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο 
Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης  425.723,40 €. 

8) Στον Κ.Α 20-6262.014 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 5.100,00 € με τίτλο: Εργασίες για 
τοποθέτηση και σύνδεση φωτιστικών σωμάτων από Αρσενάκου έως Δέλτα.  Το ποσό των 
5.100,00 € θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-
7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης  425.723,40 €. 
   Ο κ. Χριστάκος είπε τα εξής: Σχετικά με την πίστωση των 14.000 ευρώ περίπου για την 
επισκευή της αντλίας στην αφαλάτωση των Βελανιδίων εκφράζεται ο προβληματισμός σχετικά 
με την διαδικασία επισκευής της αντλίας, αφού οι υπηρεσίες του Δήμου και ο αρμόδιος 
αντιδήμαρχος δεν γνώριζαν για εννέα περίπου μήνες ότι η εταιρεία που έχει εγκαταστήσει την 
αφαλάτωση είχε προβεί σε αφαίρεση της αντλίας από το εργοστάσιο. Πρέπει να δοθούν οδηγίες 
στους αντιδημάρχους και στις υπηρεσίες ώστε να μην συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα.  
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  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 31/07/2013 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. 00-6736.012 εγγράφεται νέα πίστωση ποσού 5.000,00 € με τίτλο 

«Προγραμματική σύμβαση  του Δήμου με την Περιφέρεια για το έργο Βελτίωση 
δρόμου Κουπιά – Μολάοι». Το ποσό των 5.000,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων 
δια μέσω του αποθεματικού από τον Κ.Α. 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» 
υπάρχουσας πίστωσης  425.723,40 €, η οποία πλεονάζει. 

2. Στον Κ.Α. 00-6736.013 εγγράφεται νέα πίστωση ποσού 3.000,00 € με τίτλο 
«Προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την Περιφέρεια για Μελέτη Φωτισμού 
Κάστρου Μονεμβασίας». Το ποσό των 3.000,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια 
μέσω του αποθεματικού από τον Κ.Α. 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» 
υπάρχουσας πίστωσης  425.723,40 €, η οποία πλεονάζει. 

Οι ανωτέρω δύο πιστώσεις είναι απαραίτητες και επείγουσες, προκειμένου να προβούμε 
στη σύναψη σχετικών Προγραμματικών Συμβάσεων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την 
υλοποίηση των εν λόγω έργων, σύμφωνα με την αριθ. 219/2013 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. 

3. Στον Κ.Α. 30-7326.014 εγγράφεται νέα πίστωση ποσού 12.600,00 € με τίτλο   
«Κατασκευή γηπέδου τένις στη ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών». Η εν λόγω πίστωση είναι 
απαραίτητη και επείγουσα, για την πραγματοποίηση των τουρνουά τένις στην περιοχή.  Το ποσό 
των 12.600,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης  425.723,40 €, 
η οποία πλεονάζει. 

4. Στον Κ.Α. 25-6264.004 εγγράφεται νέα πίστωση ποσού 14.183,34 € με τίτλο 
«Έκτακτη επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης συστήματος αφαλάτωσης ΤΚ 
Βελανιδίων». Σχετική είναι η αριθ. 201/2013 Α.Ο.Ε. για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής 
της αντλίας. Ποσό 10.000,00 € μεταφέρεται δια μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 25-7135.005 
με τίτλο «Προμήθεια υδρομέτρων για τις δημοτικές γεωτρήσεις» υπάρχουσας πίστωσης 
15.000,00 € και ποσό 4.183,34 € μεταφέρεται δια μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 25-7135.001 
με τίτλο «Προμήθεια σχαρών και καπακιών για φρεάτια» υπάρχουσας πίστωσης 10.000,00 €. Οι 
πιστώσεις που μεταφέρονται πλεονάζουν στους επιμέρους ΚΑ.  

5. Στον Κ.Α. 25-7325.004 εγγράφεται νέα πίστωση ποσού 793,31 € με τίτλο  
«Επαύξηση ισχύος παροχής Κοιν. Αντλιοστασίου  Παντάνασσας». Το ποσό των 793,31 € 
μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από Κ.Α. 30-7413.013 με 
τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης  425.723,40 €, η οποία πλεονάζει. 

6. Στον Κ.Α. 25-7325.005 εγγράφεται νέα πίστωση ποσού 9.190,40 € με τίτλο   
«Ηλεκτροδότηση Κοιν. Αντλιοστασίου Συκέας». Το ποσό των 9.140,40 € μεταφέρεται 
στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από τον Κ.Α. 30-7413.013 με τίτλο 
«Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης  425.723,40 €, η οποία πλεονάζει. 

7.  Στον Κ.Α. 20-7325.021 εγγράφεται νέα πίστωση  ποσού 793,18 € με τίτλο «Σύνδεση 
με το δίκτυο της ΔΕΗ στη θέση πλατεία δίπλα στο ξενοδοχείο Αρσενάκου». Το ποσό 
των 793,18 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 
30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης  425.723,40 €, η 
οποία πλεονάζει. 

Οι ανωτέρω τρεις πιστώσεις είναι απαραίτητες και επείγουσες, για την ηλεκτροδότηση των 
ανωτέρω περιοχών, σύμφωνα και με τα σχετικά έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ. 

8. Στον Κ.Α. 20-6262.014 εγγράφεται νέα πίστωση ποσού 5.100,00 € με τίτλο 
«Εργασίες για τοποθέτηση και σύνδεση  φωτιστικών σωμάτων από Αρσενάκου έως 
Δέλτα». Η εν λόγω πίστωση είναι σχετική με την παραπάνω πίστωση της παραγράφου 7 και 
είναι απαραίτητη και επείγουσα, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες για τη σύνδεση 
που πρέπει να κάνει Η ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση της περιοχής. Το ποσό των 5.100,00 € 
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μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με 
τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης  425.723,40 €, η οποία πλεονάζει. 

 
Β. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής: 

  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  36.562.274,09 €  36.562.274,09 €  

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ   36.320.357,78 €  36.320.357,78 €  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  241.916,31 €  241.916,31 € 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 3, 5, 6, και 7. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  201/2013. 
  

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

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

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 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Μέντης Γεώργιος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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