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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 10/08-06-2011

Αριθ.Αποφ. 78/2011
Θέµα: ∆ιάθεση πιστώσεων .

Στους Μολάους, σήµερα, την 08-06-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 µ.µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Μονεµβασιάς,

ύστερα από την

12294/03-06-2011 πρόσκληση του

Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

2. Χριστάκος Σταύρος
3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4. Μαυροµιχάλης Κων/νος
5. Λύρας Χαράλαµπος
6. Μαρούσης Χαράλαµπος
7. Χαραµής Αντώνιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ.
Κοντραφούρη Γεώργιο.
Για το ανωτέρω θέµα ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Σύµφωνα µε την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η
οικονοµική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση
των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο.
Η Οικονοµική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού είτε µε χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά
τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα
µέρος τους, µε µία απόφαση που µπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και
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κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, ανάλογα µε το είδος και το χρόνο
που πρέπει να πραγµατοποιηθεί η δαπάνη.
Έπειτα από τη ψήφιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2011 (αρ. πρ.
6280/867-26.05.2011) για την εύρυθµη λειτουργία και προκειµένου να γίνουν
πληρωµές διαφόρων υποχρεώσεων του ∆ήµου εισηγούµαι να ψηφίσουµε και
τις παρακάτω πιστώσεις.
Τα µέλη της ΟΕ αφού είδαν τις εγγεγραµµένες πιστώσεις και έλαβαν
υπόψη τους την περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και µετά
από διαλογική συζήτηση :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού
2011:
 Του ΚΑ 10-6162.001 για την εργασία καθαρισµού κτιρίων πίστωση ποσού
15.000,00€.
 Του ΚΑ 15-6262.001 για την συντήρηση και καθαρισµό µονοπατιών και
αρχαιολογικών χώρων πίστωση ποσού 24.600,00€.
 Του Κ.Α 20-6162.001 για την αµοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου πίστωση ποσού
24.600,00€.
 Του Κ.Α. 00-6031.002 για αποδοχές ειδικών συνεργατών πίστωση ποσού
60.000,00€.
 Του Κ.Α 00-6053.001
για την εργοδοτική εισφορά των ειδικών
συνεργατών πίστωση ποσού 11.500,00€.
 Του Κ.Α 20-6277.002 για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πίστωση
ποσού 24.600,00€.
 Του Κ.Α 20-7336.004 για εργασίες επιχωµάτωσης συντήρησης
διαµόρφωσης ανενεργών ΧΑ∆Α πίστωση ποσού 15.000,00€.
 Του Κ.Α 25-6262.004 για την συντήρηση και καθαρισµό δεξαµενών
πίστωση ποσού 24.600,00€.
 Του Κ.Α 25-6262.005 για την συντήρηση αντλιοστασίου αποχέτευσης
πίστωση ποσού 15.000,00€.
 Του Κ.Α 30-6262.001 για τον καθαρισµό παραλιών του ∆ήµου πίστωση
ποσού 24.600,00€.
 Του Κ.Α 30-6262.002 για εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών ∆ήµου
πίστωση ποσού 24.000,00€.
 Του Κ.Α 70-7333.001 για συντήρηση διαµόρφωση αντιπυρικών ζωνών
πίστωση ποσού 24.600,00€.
 Του Κ.Α 10-6263 για την συντήρηση και επισκευή των µεταφορικών µέσων
πίστωση ποσού 17.124,16€.
 Του Κ.Α 25-6263 για την συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
πίστωση ποσού 27.295,13,00€.
 Του Κ.Α 30-6264 για τη συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχ/των πίστωση
ποσού 57.661,62€.
 Του Κ.Α 30-6263 για την συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
πίστωση ποσού 4.266,63€.
 Του Κ.Α 20-6264 για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων πίστωση
ποσού 31.658,21€.
 Του Κ.Α 30-6641 για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών µε βάση
συµβάσεις 2010 πίστωση ποσού 60.831,77€.
 Του Κ.Α 30-6644.001 για την προµήθεια καυσίµων-λιπαντικών για το έτος
2011 πίστωση ποσού 117.000,00€.
 Του Κ.Α 25-6644.001 για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για το
έτος 2011 πίστωση ποσού 60.000,00€.
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 Του Κ.Α 25-6641 για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για σύµβαση
2010 πίστωση ποσού 12.893,85€.
 Του Κ.Α 20-6644.001 για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για το
έτος 2011 πίστωση ποσού 135.000,00€.
 Του Κ.Α 20-6641 για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών µε βάση
συµβάσεις 2010 πίστωση ποσού 25.838,39€.
 Του Κ.Α 10-6644.001 για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για το
έτος 2011 πίστωση ποσού 17.000,00€.
 Του Κ.Α 10-6641 για την προµήθεια καυσίµων µε συµβάσεις του 2010
πίστωση ποσού 3.407,21€.
 Του Κ.Α 25-7326.027 για την πληρωµή του έργου Αντικαταστάσεις
επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης του ∆ήµου Μολάων (συνεχιζόµενο) πίστωση
ποσού 104.500,01€.
 Του Κ.Α 30-7323.008 για την εκτέλεση του έργου Αγροτική οδοποιία
πίστωση ποσού 12.000,00€.
 Του Κ.Α 70-6262.001 για εργασίες συντήρησης στο απολιθωµένο δάσος
ΤΚ Αγίου Νικολάου πίστωση ποσού 5.000,00€.
 Του Κ.Α 45-6275.001 για την εργασία καθαρισµού και ευπρεπισµού
νεκροταφείου Ασωπού πίστωση ποσού 5.400,00€.
 Του Κ.Α 00-6125.001 για την αποζηµίωση εξόδων κίνησης των Προέδρων
των Τοπικών Συµβουλίων του ∆ήµου για το έτος 2011 πίστωση ποσού
180.000,00€.
 Του Κ.Α 25-7336.002 για έκτακτες εργασίες αποκατάστασης της
υδρευτικής γεώτρησης του Τδ Αγγελώνας (συνεχιζόµενο) πίστωση ποσού
36.000,00€.
 Του Κ.Α 10-6162.002 για συµβουλευτικές υπηρεσίες για την απόκτηση
διαδ/κής επάρκειας του ∆ήµου για την εκτέλεση έργων ΕΣΠΑ πίστωση
ποσού 24.600,00€.
 Του Κ.Α 10-6253 για ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων για τα οχήµατα της
διοικητικής υπηρεσίας πίστωση ποσού 3.753,29€.
 Του Κ.Α 70-6231.001 για την πληρωµή των µισθωµάτων για τη µίσθωση
οχηµάτων στη δηµοτική ενότητα Μολάων πίστωση ποσού 9.600,00€.
 Του Κ.Α 70-6263 για µισθώµατα κτιρίου στη δηµοτική ενότητα Μολάων για
το 2011 πίστωση ποσού 9.600,00€.
 Του Κ.Α 10-6232 για µισθώµατα κτηρίων που µισθώνει ο ∆ήµος στις
δηµοτικές ενότητες για το 2011 πίστωση ποσού 50.500,00€.
 Του Κ.Α 10-6322 για τα τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων για το
2011 πίστωση ποσού 2.000,00€.
 Του Κ.Α 10.6321 για τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων του
έτους 2011 πίστωση ποσού 3.000,00€.
 Του Κ.Α 10-6273 για την πληρωµή στη ∆ΕΗ ηλεκτρικού ρεύµατος για τα
δηµοτικά κτήρια πίστωση ποσού 15.000,00€.
 Του Κ.Α 25-6323 για λοιπά τέλη κυκλοφορίας κλπ για τα οχήµατα της
υπηρεσίας καθαριότητας πίστωση ποσού 5.000,00€.
 Του Κ.Α 00-6526.001 για την πληρωµή χρεωλύσιων δανείων στο ταµείο
παρακαταθηκών και δανείων για το έτος 2011
πίστωση ποσού
141.350,00€.
 Του Κ.Α 20-6323.002 για τέλη κυκλοφορίας κλπ πίστωση ποσού
4.669,74€.
 Του Κ.Α 30-6323 για λοιπά τέλη κυκλοφορίας κλπ πίστωση ποσού
3.000,00€.
 Του Κ.Α 30-6322 για τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών για το έτος 2011
πίστωση ποσού 2.000,00€.
 Του Κ.Α 00-6823 για την πληρωµή τόκων πίστωση ποσού 10.000,00€.
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 Του Κ.Α 30-7336.001 για την πληρωµή του έργου Αθλητικές Υποδοµές
(κατασκευή χλοοτάπητα δηµοτικού σταδίου Μολάων) πίστωση ποσού
50.310,00€.
 Του Κ.Α 30-7323.023 για την πληρωµή του έργου ∆ηµοτική οδοποιία του
πρώην ∆ήµου Μονεµβάσιας πίστωση ποσού 277.751,39€.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ∆ήµαρχος
Και µε ειδική εντολή

Κοντραφούρης Γεώργιος

