
   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 8/03-04-2012 
 

Αριθ.Αποφ.  49/2012 

ΘΕΜΑ:  ∆ιάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών-προµηθειών-έργων {Οφειλές 
2011}  του ∆ήµου Μονεµβασιάς. 
 
       Στους Μολάους, σήµερα, την  03-04-2012  ηµέρα Τρίτη   και ώρα 12:00 µ. στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  9156/30-03-2012 

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              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)           Λύρας Χαράλαµπος                                

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)             

3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 

4. Μαυροµιχάλης Κων/νος   

 

5. Μαρούσης Χαράλαµπος                                                                                 

6.  Χαραµής Αντώνης      

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
     Ο  Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
ανέφερε 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 κατά τη διάρκεια 
του οικονοµικού έτους, ανάλογα µε το είδος και το χρόνο που πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί η δαπάνη. 

ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΚ9-Μ59



   Έπειτα από τη ψήφιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 (αρ. πρ. 4608/684-
29-03-2012) για την εύρυθµη λειτουργία και προκειµένου να πληρωθούν οι οφειλές 
2011  του ∆ήµου εισηγούµαι να ψηφίσουµε  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 :  
    

Οµόφωνα αποφασίζουν 
 
∆ιαθέτουν τις παρακάτω πιστώσεις του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού 2012 ως 
εξής: 

 

• Του ΚΑ  8117.017 για την αµοιβή της Αναπτυξιακής εταιρείας {ΠΑΡΝΩΝΑ} 
για συµµετοχή του πρώην ∆ήµου Μολάων στην λειτουργία ττου Κ∆ΑΠ,  
πίστωση ποσού 29.231,27€. 

• Του ΚΑ  8111.004 για την πληρωµή της αριθ. 52/2010 απόφασης του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης µε δικαιούχους τους υπαλλήλους του 
πρώην ∆ήµου Ζάρακα για το επίδοµα των 176,00€ ,  πίστωση ποσού 
11.088,00€. 

• Του ΚΑ  8111.005 για την πληρωµή της αριθ. 58/2010 απόφασης του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης µε δικαιούχους τους υπαλλήλους του 
πρώην ∆ήµου Μονεµβασίας για το επίδοµα των 176,00€ ,  πίστωση ποσού 
7.216,00€. 

• Του ΚΑ  8111.006 για την πληρωµή των αριθ. 179/2009,60/2010,20/2010 
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης µε δικαιούχους  
υπαλλήλους του πρώην ∆ήµου Βοιών για το επίδοµα των 176,00€ ,  πίστωση 
ποσού 7.462,40€. 

• Του ΚΑ  8113.006 για αποζηµίωση Λεκάκη Βασιλείου από δικαστική 
απόφαση 539/2005 του Εφετείου Ναυπλίου µετά την 696/2011 απόφαση του 
Αρείου Πάγου για εργασίες στον πρώην ∆ήµο Μονεµβασίας ,  πίστωση 
ποσού 10.948,95€. 

• Του ΚΑ  8111.001 για αποδοχές Οκτωβρίου 2010 χειριστή µηχανήµατος 
έργων (πρώην ∆ήµου Βοιών),  πίστωση ποσού 1.719,87€. 

• Του ΚΑ 8111.002 για υπερωρίες 3 δηµοτικών υπαλλήλων καθαριότητας ,  
πίστωση ποσού 1.144,45€. 

• Του ΚΑ  8111.003 για αµοιβή ληξιάρχου µηνός ∆εκεµβρίου 2010 (του πρώην 
∆ήµου Μονεµβάσιας) ,  πίστωση ποσού 224,54€. 

• Του ΚΑ  8111.007 για υπερωριακή αποζηµίωση για την τήρηση πρακτικών , 
πίστωση ποσού 1.053,00€. 

• Του ΚΑ  8111.008 για υπερωρίες µηνός Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου των 
υπαλλήλων της υπηρεσίας ύδρευσης  , πίστωση ποσού 2.000,00€. 

• Του ΚΑ  8111.009 για υπερωρίες υπαλλήλων καθαριότητας µηνός 
Νοεµβρίου,  πίστωση ποσού 500,00€. 

• Του ΚΑ  8111.010 για την υπερωριακή πρακτικογράφου ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο, και ∆εκέµβριο 2011 ,  
πίστωση ποσού 300,00€. 

• Του ΚΑ  8111.011 για τρίµηνες αποδοχές της υπαλλήλου Μ. ΓΡΑΒΙΛΗ  για το 
µήνα ∆εκέµβριο ,  πίστωση ποσού 1.752,75€. 

• Του ΚΑ  8111.012 για την υπερωριακή αποζηµίωση των υπαλλήλων για την 
τήρηση των πρακτικών των τοπικών συµβουλίων από 01-11 έως 31-12-
20111 ,  πίστωση ποσού 2.000,00€. 

• Του ΚΑ  8111.013 για οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης της υπηρεσίας 
πολεοδοµίας για το έτος 2011  ,  πίστωση ποσού 4.000,00€. 
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• Του ΚΑ  8111.014 για αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές µηνός ∆εκεµβρίου 
των καθαριστριών της ΑΘΜΙΑΣ & ΒΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης ,  πίστωση ποσού 
7.520,00€. 

• Του ΚΑ  8111.015 για τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων µαθητικής εστίας για τους µήνες Νοέµβριο –∆εκέµβριο και ∆ώρο 
Χριστουγέννων 2011  ,  πίστωση ποσού  7.000,00€. 

• Του ΚΑ  8111.017 για επίδοµα µεταπτυχιακού µηνός Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 
της υπαλλήλου Κότσιφα Αλεξίας ,  πίστωση ποσού 900,00€. 

• Του ΚΑ  8111.002 για αµοιβή των µελών των Τοπικών συµβουλίων για την 
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του 2010 (στον πρώην ∆ήµο Ζάρακα) ,  
πίστωση ποσού 868,44€. 

• Του ΚΑ  8111.005 για αποζηµίωση των µελών της οικονοµικής Επιτροπής για 
τους µήνες Νοέµβριο-∆εκέµβριο 2011 ,  πίστωση ποσού 2.000,00€. 

• Του ΚΑ  8112.006 για την αποζηµίωση µελών για τις σινεδριάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για το χρονικό διάστηµα από 1-11 έως 31-12-2011,  
πίστωση ποσού 10.000,00€. 

• Του ΚΑ  8112.007 για αποζηµίωση προέδρων τοπικών συµβουλίων για τους 
µήνες Νοέµβριο & ∆εκέµβριο 2011 ,  πίστωση ποσού 30.000,00€. 

• Του ΚΑ  8113.001 για την εργασία συντήρησης αντλιοστασίων αποχέτευσης 
Μονεµβασίας ,  πίστωση ποσού 9.000,00€. 

• Του ΚΑ  8113.002 για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας ,  πίστωση 
ποσού 550,00€. 

• Του ΚΑ  8113.003 για την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική προβολή 
του ∆ήµου ,  πίστωση ποσού 6.150,00€. 

• Του ΚΑ  8113.004 για την εργασία υποστήριξης µηχανογραφικών εφαρµογών  
ΟΤΑ SINGULAR  ,  πίστωση ποσού 3.013,50€. 

• Του ΚΑ  8113.005 για συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την 
κατάρτιση επιχειρησιακού προγράµµατος ∆ήµου Μονεµβασιάς Α΄φάση ,  
πίστωση ποσού 9.840,00€. 

• Του ΚΑ  8113.007 για την αποκοµιδή απορριµµάτων στον πρώην ∆ήµο 
Ζάρακα,  πίστωση ποσού 4.348,98€. 

• Του ΚΑ  8113.008 για την προβολή του πρώην ∆ήµου Μονεµβασίας ,  
πίστωση ποσού 6.000,00€. 

• Του ΚΑ  8113.009 για την πληρωµή συνδροµές INTERNET HELLAS SAT ,  
πίστωση ποσού 3.000,00€. 

• Του ΚΑ  8113.010 για την εργασία κλάδεµα δενδροστοιχειών  ,  πίστωση 
ποσού 4.999,95€. 

• Του ΚΑ  8113.011 για την πληρωµή αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες 
στις 14-10-2011 στην ∆Ε Ζάρακα και Μονεµβασίας  ,  πίστωση ποσού 
7.958,72€. 

• Του ΚΑ  8113.012 για την αµοιβή λογιστών ,  πίστωση ποσού 676,50€. 

• Του ΚΑ  8113.013 για την εργασία καθαρισµός δηµοτικών κτηρίων δήµου 
Μονεµβασιάς  ,  πίστωση ποσού 2.182,65€. 

• Του ΚΑ  8113.014 για την εργασία ετήσιες αναβαθµίσεις ,  πίστωση ποσού 
12.598,89€. 

• Του ΚΑ  8113.015 για την πληρωµή µόνωσης στέγης στο δηµοτικό 
κατάστηµα Νεάπολης ,  πίστωση ποσού 3.998,12€. 

• Του ΚΑ  8113.018 για την αµοιβή δικηγόρου κατά την εκδίκαση της 
προσφυγής του ∆ήµου Μονεµβασίας κατά της αριθ. 94/2002 απόφαση της 
επιτροπής του άρθρου 177 Π∆ 410/95 ,  πίστωση ποσού 405,00€. 

• Του ΚΑ  8113.019 για αµοιβή δικηγόρου για την εκδίκαση αγωγής Νικολάου 
Σταθάκη ,  πίστωση ποσού 295,00€. 
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• Του ΚΑ  8115.001 για την δηµοσίευση ορθής επανάληψης –πρόσκλησης για 
αναθεώρηση πολεοδοµικής µελέτης ∆Κ Νεάπολης ,  πίστωση ποσού 49,20€. 

• Του ΚΑ  8115.002 για την δηµοσίευση- γνωστοποίηση πρόσκλησης για την 
αναθεώρηση πολεοδοµικής µελέτης ∆Κ Νεάπολης ,  πίστωση ποσού 49,20€. 

• Του ΚΑ  8115.003 για πληρωµή εφηµερίδας για δηµοσίευση ,  πίστωση 
ποσού 29,52€. 

• Του ΚΑ  8115.004 για την δηµοσίευση διακήρυξης για την προµήθεια 
ανταλλακτικών  ,  πίστωση ποσού 40,59€. 

• Του ΚΑ  8115.005 για την δηµοσίευση διακήρυξης για την µεταφορά µαθητών  
Αβαθµιας & Ββαθµιας εκπαίδευσης ,  πίστωση ποσού 75,03€. 

• Του ΚΑ  8115.006 για τις δηµοσιεύσεις έργων στην εφηµερίδα Λακωνικός 
τύπος  ,  πίστωση ποσού 251,17€. 

• Του ΚΑ  8115.007 για δηµοσιεύσεις προµηθειών στην εφηµερίδα Λακωνικός 
τύπος ,  πίστωση ποσού 86,10€. 

• Του ΚΑ  8115.008 για την δηµοσίευση απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
(ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ) ,  πίστωση ποσού 14,76€. 

• Του ΚΑ  8115.009 για συνδροµή στο περιοδικό ΕΠΑΘΛΟ 2010 ,  πίστωση 
ποσού 65,00€. 

• Του ΚΑ  8115.010 για δηµοσίευση πρόσκλησης για την υποβολή δηλώσεων 
ιδιοκτησίας στην περιοχή τοµέα ∆ σχεδίου πόλεως Νεάπολης ,  πίστωση 
ποσού 78,72€. 

• Του ΚΑ  8115.012 για την δηµοσίευση της υπ΄αριθ. 3420/2010 ,  πίστωση 
ποσού 169,13€. 

• Του ΚΑ  8115.013 για δηµοσίευση της υπ αρίθ.3419/21-06-2010 διακήρυξης 
έργου ,  πίστωση ποσού 68,88€. 

• Του ΚΑ  8115.019 για δηµοσίευση της υπ΄αριθ. 3419/21-06-2010 διακήρυξη 
έργου ,  πίστωση ποσού 175,45€. 

• Του ΚΑ  8115.020 για δηµοσίευση της υπ΄αριθ. 1021/2009 διακήρυξη 
προµήθειας  ,  πίστωση ποσού 75,68€. 

• Του ΚΑ  8116.001 για πληρωµή οφειλών σε εφηµερίδες ,  πίστωση ποσού 
1.510,00€. 

• Του ΚΑ  8116.002 για την προµήθεια στεφάνων για τον εορτασµό της 28ης 
Οκτωβρίου στην ∆Ε Μολάων ,  πίστωση ποσού 203,40€. 

• Του ΚΑ  8116.003 για την προµήθεια στεφάνων για τον εορτασµό της 28ης 
Οκτωβρίου στην ∆Ε Βοιών  ,  πίστωση ποσού 497,20€. 

• Του ΚΑ  8116.004 για την φιλοξενία ατόµων του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών,  πίστωση ποσού 3.920,00€. 

• Του ΚΑ  8116.005 για την προµήθεια εκτυπώσεων φωτοτυπικών,  πίστωση 
ποσού 1.208,87€. 

• Του ΚΑ  8116.006 για την προµήθεια ηλεκτρολογικού-υδραυλικού και λοιπού 
υλικού ν ,  πίστωση ποσού 2.598,53€. 

• Του ΚΑ  8116.007 για την προµήθεια καυσίµων µηνός ∆εκεµβρίου των 
οχηµάτων του ∆ήµου ,  πίστωση ποσού 7.144,68€. 

• Του ΚΑ  8116.008 για την κατασκευή δοµηµένης καλωδίωσης & επέκτασης 
τηλεφωνικού κέντρου  ,  πίστωση ποσού 12.928,79€. 

• Του ΚΑ  8116.009 για την προµήθεια λιπαντικών για το µήνα ∆εκέµβριο,  
πίστωση ποσού 177,40€. 

• Του ΚΑ  8116.010 για την προµήθεια καυσίµων µηνός ∆εκεµβρίου της ∆Ε 
Βοιών ,  πίστωση ποσού 6.679,81€. 

• Του ΚΑ  8116.011 για την προµήθεια λιπαντικών στην ∆Ε Βοιών για τον 
∆εκέµβριο ,  πίστωση ποσού 307,76€. 

• Του ΚΑ  8116.012 για την προµήθεια καυσίµων µηνός ∆εκεµβρίου της ∆ε 
Μονεµβασίας,  πίστωση ποσού 2.452,94€. 
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• Του ΚΑ  8116.013 για την προµήθεια λαµπτήρων ,  πίστωση ποσού 
18.503,88€. 

• Του ΚΑ  8117.003 για εισφορά ∆ήµου υπέρ του Συνδέσµου Στερεών 
αποβλήτων  για το έτος 2011 ,  πίστωση ποσού 368.619,21€. 

• Του ΚΑ  8117.004 για την πληρρωµή της αριθ. 15/2011 απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Γυθείου µε δικαιούχο την Αναπτυξιακή 
ΠΑΡΝΩΝΑ,  πίστωση ποσού 28.800,00€. 

• Του ΚΑ  8117.005 για την Πληρωµή της αριθ. 34/2011 απόφασης του 
ειρηνοδικείου Αµαρουσίου µε δικαιούχο την ΑΕΠΙ ,  πίστωση ποσού 957,20€. 

• Του ΚΑ  8117.006 για την ετήσια συνδροµή του  ∆ήµου στην εφηµερίδα ΤΑ 
ΒΑΤΙΚΑ,  πίστωση ποσού 319,50€. 

• Του ΚΑ  8117.007 για την ετήσια συνδροµή 2011 του ∆ήµου στον οδηγό 
εργατική Νοµοθεσία  ,  πίστωση ποσού 149,00€. 

• Του ΚΑ  8117.009 για την πληρωµή δικαστικού επιµελητή ,  πίστωση ποσού 
169,74€. 

• Του ΚΑ  8117.010 για την πληρωµή δικαστικού επιµελητή  ,  πίστωση ποσού 
157,93€. 

• Του ΚΑ  8117.011 για την οργάνωση φωτογραφίας στην ΤΚ Αγίου Νικολάου 
της ∆Ε Βοιών  ,  πίστωση ποσού 2.312,42€. 

• Του ΚΑ  8117.013 για την αποζηµίωση γονέων για µεταφορά µαθητών για το 
2011 ,  πίστωση ποσού 300,30€. 

• Του ΚΑ  8117.014 για την µεταφορά µαθητών από το ΚΤΕΛ για το 2011  ,  
πίστωση ποσού 10.280,10€. 

• Του ΚΑ  8117.015 για την αµοιβή στην αναπτυξιακή εταιρεία {ΠΑΡΝΩΝΑΣ} ,  
πίστωση ποσού 27.370,00€. 

• Του ΚΑ  8117.016 για την αµοιβή στην αναπτυξιακή εταιρεία {ΠΑΡΝΩΝΑ} του 
πρώην ∆ήµου Ασωπού  ,  πίστωση ποσού 12.495,00€. 

• Του ΚΑ  8117.018 για την πληρωµή ασφαλειών για οχήµατα του ∆ήµου σε 
ασφαλιστική εταιρεία ,  πίστωση ποσού 789,00€. 

• Του ΚΑ  8117.019 για την πληρωµή ασφαλειών για οχήµατα του ∆ήµου σε 
ασφαλιστική εταιρεία  ,  πίστωση ποσού 2.301,35€. 

• Του ΚΑ  8117.020 για την πληρωµή ασφαλειών για οχήµατα του ∆ήµου σε 
ασφαλιστική εταιρεία  ,  πίστωση ποσού 380,05€. 

• Του ΚΑ  8117.021 για απόδοση ενοικίων στον ιερό ναό Η γέννηση του 
Χριστού για το έτος 2011 ,  πίστωση ποσού 814,10€. 

• Του ΚΑ  8121.014 για την προµήθεια ηχητικού εξοπλισµού για την αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων Τ∆ Ασωπού  ,  πίστωση ποσού 3.240,00€. 

• Του ΚΑ  8122.001 για την πληρωµή λογαριασµού του έργου κατασκευή 
πνευµατικού κέντρου Μολάων ,  πίστωση ποσού 15.840,22€. 

• Του ΚΑ  8122.002 για την πληρωµή της αριθ. 19/2011 δικαστικής απόφασης 
ειρηνοδικείου Νεαπόλεως ,  πίστωση ποσού 11.100,00€. 

• Του ΚΑ  8122.003 για την πληρωµή της αριθ. 20/2011 απόφασης του 
ειρηνοδικείου Νεαπόλεως  ,  πίστωση ποσού 12.160,00€. 

• Του ΚΑ  8122.007 για την πληρωµή της αριθ. 21/2011 απόφασης του 
ειρηνοδικείου Νεαπόλεως  ,  πίστωση ποσού 4.090,00€. 

• Του ΚΑ  8122.008 για την πληρωµή του έργου οδοποιία Τ∆ Παπαδιανίκων –
Ασωπού ∆ήµου Ασωπού  ,  πίστωση ποσού 4.347,11€. 

• Του ΚΑ  8122.009 για την πληρωµή του έργου οδοποιία Τ∆ ∆αιµονιάς  ∆ήµου 
Ασωπού  ,  πίστωση ποσού 1.012,84€. 

• Του ΚΑ  8122.010 για την πληρωµή του έργου Αποπεράτωση δικτύου 
ύδρευσης της ΤΚ Κουπιών της ∆Ε Μολάων  ,  πίστωση ποσού 7.195,62€. 

• Του ΚΑ  8122.011 για την πληρωµή του έργου Ύδρευση ∆ήµου, του πρώην 
δήµου Ασωπού,  πίστωση ποσού 112.361,36€. 
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• Του ΚΑ  8122.012 για την πληρωµή του έργου επέκταση δικτύου 
αποχέτευσης ΤΚ Μονεµβασίας  ,  πίστωση ποσού 7.195,62€. 

• Του ΚΑ  8122.013 για την πληρωµή του έργου  Ανάδειξη ολοκλήρωσης 
αρχιτεκτονικών στοιχείων  κτηρίου προϋπάρχοντος του 1923 και αλλαγή 
χρήσης από αποθήκη σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων    ,  πίστωση ποσού 
35.935,32€. 

• Του ΚΑ  8122.014 για την πληρωµή του έργου Παραλλαγή δικτύου ύδρευσης 
στην ΤΚ Αγίου Νικολάου ,  πίστωση ποσού 7.194,64€. 

• Του ΚΑ  8122.015 για την πληρωµή του έργου Συντήρηση κεντρικού 
αντλιοστασίου αποχέτευσης  ,  πίστωση ποσού 11.977,11€. 

• Του ΚΑ  8122.016 για την πληρωµή του έργου Εγκατάσταση φωτιστικών 
σωµάτων στο Τ∆ Βελανιδιών ,  πίστωση ποσού 4.000,00€. 

• Του ΚΑ  8122.017 για την πληρωµή του έργου Αποπεράτωση γηπέδου 
Ελίκας  ,  πίστωση ποσού 7.196,97€. 

• Του ΚΑ  8122.021 για την πληρωµή του 1ου λογαριασµού του  έργου 
Οδοποιία Τ∆ Καστανέας  ,  πίστωση ποσού 43.065,30€. 

• Του ΚΑ  8122.008 για την πληρωµή του έργου οδοποιία Τ∆ Παπαδιανίκων –
Ασωπού ∆ήµου Ασωπού  ,  πίστωση ποσού 4.347,11€. 

• Του ΚΑ  8122.025 για την πληρωµή του έργου οδοποιία Τ∆ Αγίων 
Αποστόλων,  πίστωση ποσού 6.204,83€. 

• Του ΚΑ  8122.037 για την πληρωµή του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης 
στο ∆∆ Ιέρακα ,  πίστωση ποσού 28.347,82€. 

• Του ΚΑ  8122.042 για την πληρωµή της µελέτης Ανάπλαση πλατείας του ∆∆ 
Κουλεντίων του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  πίστωση ποσού 21.295,91€. 

• Του ΚΑ  8122.057 για την πληρωµή του έργου Ανόρυξη γεώτρησης –
κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης µεταφορά ύδατος από γεώτρηση 
στο ∆∆ Συκέας και αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ∆∆ Συκέας  ,  
πίστωση ποσού 45.150,52€. 

• Του ΚΑ  8123.005 για την πληρωµή της µελέτης για την επισκευή και 
συντήρηση δηµ. Σχολείου Πακίων ,  πίστωση ποσού 3.617,65€. 

• Του ΚΑ  8123.006 για την πληρωµή της µελέτης περιβαλλοντική µελέτη 
λιµανιού Παλαιοκάστρου,  πίστωση ποσού 5.000,00€. 

• Του ΚΑ  8123.007 για την πληρωµή της µελέτης Ανάπλασης χώρου στη θέση 
παναγιά Βρύσες Τ∆ Πακίων ,  πίστωση ποσού 5.445,00€. 

• Του ΚΑ  8123.008 για την πληρωµή της µελέτης Χάραξης αιγιαλού στο ∆ήµο 
Ασωπού ,  πίστωση ποσού 13.000,00€. 

• Του ΚΑ  8123.009 για την αµοιβή αναπτυξιακής ανώνυµης εταιρείας για την 
πράξη αποχέτευσης παραλιακών οικισµών ∆ήµου Ασωπού ,  πίστωση 
ποσού 17.220,00€. 

• Του ΚΑ  8123.012 για την πληρωµή Συµβουλευτικές υπηρεσίες προς την 
διεπιστηµονική οµάδα του έργου Β΄φάση του επιχειρησιακού προγράµµατος 
2007-2010 του ∆ήµου Ζάρακα ,  πίστωση ποσού 23.800,00€. 

• Του ΚΑ  8123.014 για την πληρωµή της µελέτης Χωροθέτηση καταφυγίου 
τουριστικών σκαφών στο Τ∆ Κυπαρισσίου  (ΤΟΠΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ),  πίστωση 
ποσού 2.766,27€. 

• Του ΚΑ  8123.015 για την πληρωµή της µελέτης Χωροθέτηση καταφυγίου 
τουριστικών σκαφών στο Τ∆ Κυπαρισσίου  (Μ.ΦΡΑΓΚΟΥ),  πίστωση ποσού 
75.852,99€. 

• Του ΚΑ  8123.016 για την πληρωµή της µελέτης οριοθέτησης αιγιαλού από 
πλάκα προς Μαρίνα,  πίστωση ποσού 8.610,00€. 

• Του ΚΑ  25-7135.016 για την πληρωµή της προµήθειας αντλίας υδροδότησης 
της ∆Κ Μολάων  ,  πίστωση ποσού 3.444,00€. 
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• Του ΚΑ  25-6162.002 για την πληρωµή της εργασίας ελέγχου νερού 
ύδρευσης (συνεχιζόµενη σύµβαση),  πίστωση ποσού 10.000,00€. 

 
 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  

πιο κάτω.  
 
   
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.    

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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