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                                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         (στις 9/12/13 ως προς τα ποσά που ενισχύονται οι  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    πιστώσεις των παρ. 11 & 12 και λόγω προσθήκης  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                      της τελευταίας παρ. 13). 

 
        2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                                                              (στις 27/12/2013 ως προς την τελευταία φράση        
                                                                                της παρ. 4). 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  16/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  308/2013 
 
«Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 
οικ. έτους 2013». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 29 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, 
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 16/25-11-2013 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 24 δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Ιατρόπουλος Δημήτριος  
2. 
3. 

Μιχαλόπουλος Μιχαήλ    Αντιπρόεδρος ΔΣ 
Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 

2. 
3.   

Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 

4. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος    
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος   
6. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος   
7. 
8. 
9. 

Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 

  

10. 
11. 
12. 
13 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 

  

14. Σταθάκης Παναγιώτης   
15. Τσαφατίνου Κατερίνα   
16. Σπυριδάκος Βασίλειος   
17. Νικολινάκος Παναγιώτης   
18. Τσάκος Πέτρος   
19. 
20. 

Χαραμής Αντώνιος 
Παπαδάκης Γεώργιος 

  

21. Μέντης Γεώργιος   
22. 
23. 
24. 
 

Δουμάνης Δαμιανός 
Κρυπωτός Παναγιώτης 
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. 
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Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπατσάκης 
Κων/νος Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. 
Γεωργίου, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Τζάκας Γεωργίος Τ.Κ. Ελαίας, Βαρβαρέσσος 
Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. 
Μονεμβασίας, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, 
Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
  
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 23o θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κων/νο,  ο οποίος έθεσε υπόψη την από 
25/11/2013 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 και την ενίσχυση 
υπαρχόντων, που δεν επαρκούν για το σκοπό που γράφτηκαν, ως εξής: 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
   Τη δημιουργία των κατωτέρων νέων  πιστώσεων και την ενίσχυση υπαρχόντων: 

1) Στον Κ.Α 20-7325.024 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 793,18 € με τίτλο: Σύνδεση με το 
δίκτυο της ΔΕΗ  στη θέση ΕΡΕΙΠΙΟ-ΡΕΒΑΝΣ ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. Το ποσόν των  793,18€ θα 
μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης  89.369,42€. 

2)  Στον Κ.Α 25-7336.020 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 5.712,00€ με τίτλο: Έκτακτη 
επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Παπαδιανίκων. Το ποσόν των 5.712,00 € θα 
μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 25-7326.038 με τίτλο Επισκευή αντλιοστασίων 
ύδρευσης υπάρχουσας πίστωσης 87.119,17€. 

3) Στον Κ.Α 25-7336.021 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 7.082,00€ με τίτλο:  Έκτακτη 
επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης  στις ΤΚ Συκιάς, Μεταμόρφωσης, Ελιάς, Κουπίων και 
Πακίων της ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ. Το ποσόν των 7.082,00 € θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού 
από ΚΑ 25-7326.038 με τίτλο Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης υπάρχουσας πίστωσης 
87.119,17€. 

4)  Στον Κ.Α 25-7336.004 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 25.000,00€ με τίτλο: Η/Μ 
Επισκευή και συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και δικτύου λυμάτων της ΤΚ 
Μονεμβασίας.   Ποσό 12.000,00€ θα μεταφερθεί στον ΚΑ 25-7336.004 δια μέσω αποθεματικού 
από τον ΚΑ 25- 6262.022 τίτλο : Συντήρηση και επισκευή αντλιών λυμάτων και αισθητήρων από 
τις κατασκευάστριες εταιρίες, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας υπάρχουσας πίστωσης 
43.000,00€ και ποσόν των 13.000,00 € θα μεταφερθεί στον ΚΑ 25-7336.004 δια μέσω του 
αποθεματικού από ΚΑ 25-6262.023 με τίτλο: Ηλεκρομηχανολογική συντήρηση ΕΕΛ και 
αντλιοστασίων βιολογικού ΤΚ Μονεμβασίας, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας 
ανταλλακτικών υπάρχουσας πίστωσης 20.934,90€. 

5) Στον Κ.Α 15-7135.002 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 1.210,00€ με τίτλο: Προμήθεια 
και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα στο γήπεδο Ασωπού. Το ποσόν των 1.210,00€ θα 
μεταφερθεί από το αποθεματικό.  

6) Στον Κ.Α 30-7311.009 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 2.000,00€ με τίτλο:  Προμήθεια 
και τοποθέτηση αλουμινίων διαχωριστικών πλαισίων στη Μαθητική Εστία Μολάων. Το ποσόν των 
2.000,00 € θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες 
Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης  89.369,42€. 

7) Στον Κ.Α 30-7135.042 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 9.200,00€ με τίτλο: : Προμήθεια 
GPS γεωδαιτικού σταθμού. Το ποσόν των 9.200,00 € θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού 
από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης  89.369,42€. 

8) Στον Κ.Α 80-8113.063 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 499,87€ με τίτλο: Οφειλή στην 
εταιρεία τηλεπικοινωνιών Forthnet Α.Ε. πρώην Δήμου Ασωπού.  Το ποσόν των 499,87€ θα 
μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

9)  Στον Κ.Α 20-7325 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 2.095,61€ με τίτλο: Σύνδεση με το 
δίκτυο της ΔΕΗ στη θέση ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΚ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ . Το ποσόν των  
2.095,61€ θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες 
Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης  89.369,42€. 
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10)  Στον Κ.Α 00-6492.005 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 12.057,09€ με τίτλο: Πληρωμή 
της 329/2013 δικαστικής απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης (Διαταγή Πληρωμής 
33/2012 Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς, Δικαστική Απόφαση 75/2012 Ειρηνοδικείου 
Επιδαύρου Λιμηράς)  με δικαιούχο τον Χονδρογιάννη Νικόλαο του Ανδρέα. Ποσόν 1.719,87€ 
μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ 00-6492.005 μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 80-8111.001 με 
τίτλο : Αποδοχές Οκτωβρίου 2010 χειριστή μηχανήματος έργων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
(01/10/2010 έως 30/05/2011) υπάρχουσας πίστωσης 1.719,87€ και ποσόν των  10.337,22€ θα 
μεταφερθεί από το αποθεματικό . 

11) Την ενίσχυση  του ΚΑ 35-6262.001 με τίτλο: Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών 
και πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων  ποσού 10.000,00€  με το 
ποσόν των 11.000,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 18.000,00€. Το ποσόν των 
8.000,00€  θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

12) Την ενίσχυση του ΚΑ 25-6262.030 με τίτλο: Άμεση αποκατάσταση των ζημιών 
επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης  ποσού 10.000,00€  με το ποσόν 
των 4.000,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 12.000,00€. Το ποσόν των 
2.000,00€  θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 20-6012. με τίτλο Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αμοιβές υπάρχουσας πίστωσης 10.000,00 €. 

13) Την ενίσχυση του ΚΑ 30-7336.004 με τίτλο: Επισκευή μανδρότοιχου στο Δημοτικό 
Σχολείου Μονεμβασίας  ποσού 6.000,00 € με το ποσό των 6.400,00 € και θα παρουσιάζεται 
πλέον με το ποσό των 12.400,00€. Το ποσό των 6.400,00 € θα μεταφερθεί μέσω αποθεματικού 
από τον ΚΑ 30-7413.013 «Μελέτες Δήμου Μονεμβασίας» υπάρχουσας πίστωσης 89.369,42 €. 

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 25/11/2013 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 20-7325.024 γράφει νέα πίστωση  ποσού 793,18 € με τίτλο «Σύνδεση με 

το δίκτυο της ΔΕΗ στη θέση ΕΡΕΙΠΙΟ-ΡΕΒΑΝΣ ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ». Ποσό το οποίο πρέπει 
να καταβληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με έγγραφό της, προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί η 
συγκεκριμένη περιοχή. Το ποσό των 793,18 €  μεταφέρεται δια μέσω του αποθεματικού από τον 
ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης  89.369,42 €, η 
οποία πλεονάζει. 

2)  Στον Κ.Α 25-7336.020 γράφει νέα πίστωση ποσού 5.712,00 € με τίτλο «Έκτακτη 
επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Παπαδιανίκων». Πίστωση επείγουσα μετά 
από ζημιές που υπέστη το δίκτυο σύμφωνα και με την αριθ. 327/2013 Α.Ο.Ε. Το ποσό των 
5.712,00 € μεταφέρεται δια μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 25-7326.038 με τίτλο 
«Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης» υπάρχουσας πίστωσης 87.119,17 €, η οποία πλεονάζει. 

3) Στον Κ.Α 25-7336.021 γράφει νέα πίστωση ποσού 7.082,00 € με τίτλο «Έκτακτη 
επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης  στις ΤΚ Συκιάς, Μεταμόρφωσης, Ελιάς, 
Κουπίων και Πακίων της ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ». Πίστωση επείγουσα μετά τις ζημιές που υπέστησαν 
τα δίκτυα σύμφωνα και με την αριθ. 338/2013 Α.Ο.Ε. Το ποσό των 7.082,00 € μεταφέρεται δια 
μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 25-7326.038 με τίτλο «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης» 
υπάρχουσας πίστωσης 87.119,17 €, η οποία πλεονάζει. 

4) Στον Κ.Α 25-7336.004 γράφει νέα πίστωση ποσού 25.000,00 € με τίτλο «Η/Μ 
Επισκευή και συντήρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και δικτύου λυμάτων 
της ΤΚ Μονεμβασίας». Πίστωση επείγουσα και απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη 
λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Ποσό 12.000,00 € μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 25- 6262.022 τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλιών λυμάτων και αισθητήρων από τις 
κατασκευάστριες εταιρίες, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας» υπάρχουσας πίστωσης 
43.000,00 €, η οποία πλεονάζει και ποσό 13.000,00 € μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού από 
τον ΚΑ 25-6262.023 με τίτλο «Ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση ΕΕΛ και αντλιοστασίων 
βιολογικού ΤΚ Μονεμβασίας, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας ανταλλακτικών» υπάρχουσας 

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩΚ9-ΓΡ8



 4 

πίστωσης 20.934,90 €, η οποία πλεονάζει. Επίσης η εκτέλεση του έργου αυτού θα γίνει με 
πρόχειρο διαγωνισμό. 

5) Στον Κ.Α 15-7135.002 γράφει νέα πίστωση ποσού 1.210,00 € με τίτλο «Προμήθεια 
και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα στο γήπεδο Ελίκας». Πίστωση επείγουσα και 
αναγκαία σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές , για την εύθυμη λειτουργία του γηπέδου και 
την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Το ποσό των 1.210,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό.  

6) Στον Κ.Α 30-7311.009 γράφει νέα πίστωση ποσού 2.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια 
και τοποθέτηση αλουμινένιων διαχωριστικών πλαισίων στη Μαθητική Εστία 
Μολάων». Πίστωση έκτακτη και επείγουσα για την αποκατάσταση ζημιάς που προκλήθηκε 
πρόσφατα από ισχυρό άνεμο. Το ποσό των 2.000,00 € μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης  
89.369,42€, η οποία πλεονάζει. 

7) Στον Κ.Α 30-7135.042 γράφει νέα πίστωση ποσού 9.200,00 € με τίτλο «Προμήθεια 
GPS γεωδαιτικού σταθμού».  Προμήθεια επείγουσα και αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Το ποσό των 9.200,00 € μεταφέρεται μέσω του 
αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας 
πίστωσης  89.369,42 €, η οποία πλεονάζει. 

8) Στον Κ.Α 80-8113.063 γράφει νέα πίστωση ποσού 499,87 € με τίτλο «Οφειλή στην 
εταιρεία τηλεπικοινωνιών Forthnet Α.Ε. πρώην Δήμου Ασωπού», η οποία εκ παραδρομής 
δεν είχε συμπεριληφθεί κατά την αρχική κατάρτιση του προϋπολογισμού. Το ποσό των 499,87 €  
μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

9)  Στον Κ.Α 20-7325.025 γράφει νέα πίστωση ποσού 2.095,61 € με τίτλο «Σύνδεση με 
το δίκτυο της ΔΕΗ στη θέση ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΚ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ». Ποσό που 
πρέπει να καταβληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με έγγραφό της, προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί η 
εν λόγω περιοχή. Το ποσό των  2.095,61 € μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 30-
7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης  89.369,42 €, η οποία 
πλεονάζει. 

10)  Στον Κ.Α 00-6492.005 γράφει νέα πίστωση ποσού 12.057,09 € με τίτλο «Πληρωμή 
της 329/2013 δικαστικής απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης (διαταγή 
πληρωμής 33/2012 Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς, Δικαστική Απόφαση 75/2012 
Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς) με δικαιούχο τον Χονδρογιάννη Νικόλαο του 
Ανδρέα». Ποσό 1.719,87 € μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 80-8111.001 με τίτλο  
«Αποδοχές Οκτωβρίου 2010 χειριστή μηχανήματος έργων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
(01/10/2010 έως 30/05/2011) υπάρχουσας πίστωσης 1.719,87 €, η οποία αφορά στον ίδιο 
σκοπό και ποσό 10.337,22 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

11) Την ενίσχυση του ΚΑ 35-6262.001 με τίτλο «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού 
οδών και πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων» ποσού 
10.000,00 €  με το ποσό των 11.000,00 €, διότι δεν επαρκεί για το σκοπό που γράφτηκε. Το 
ποσό των 11.000,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

12) Την ενίσχυση του ΚΑ 25-6262.030 με τίτλο «Άμεση αποκατάσταση των ζημιών 
επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης» ποσού 10.000,00€  με το 
ποσό των 4.000,00 €, διότι δεν επαρκεί για το σκοπό που γράφτηκε. Το ποσό των 4.000,00 € 
μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 20-6012. με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 
υπάρχουσας πίστωσης 10.000,00 €, η οποία πλεονάζει. 

13) Την ενίσχυση του ΚΑ 30-7336.004 με τίτλο «Επισκευή μανδρότοιχου στο 
Δημοτικό Σχολείου Μονεμβασίας» ποσού 6.000,00 € με το ποσό των 6.400,00 €, διότι δεν 
επαρκεί για την κατασκευή του έργου. Το ποσό των 6.400,00 € μεταφέρεται μέσω αποθεματικού 
από τον ΚΑ 30-7413.013 «Μελέτες Δήμου Μονεμβασίας» υπάρχουσας πίστωσης 89.369,42 €, η 
οποία πλεονάζει. 

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

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 49.089.918,58€ 49.089.918,58€ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  48.920.876,91€ 48.940.924,00€ 
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 169.041,67€ 148.994,58€ 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.  
  

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  308/2013. 
  

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 
Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη Παναγιώτα Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Μέντης Γεώργιος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Κρυπωτός Παναγιώτης 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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