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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 17/13-09-2013 

Αριθ.Αποφ.  247/2013 

ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 2013 του ∆ήµου 
Μονεµβασίας.  
  

       Στους Μολάους, σήµερα, την  13-09-2013  ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.µ. 

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

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  20973/09-09-2013 

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)                    Μαρούσης Χαράλαµπος 

3. Μαυροµιχάλης Κων/νος  

4. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 

5. Χαραµής Αντώνιος         

 

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
     Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση 
απουσίας τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη 
αναπλήρωσή τους. 
      Ο  Πρόεδρος 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.    Έπειτα από τη ψήφιση του προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2013 (αρ. πρ. 4226/266/21-02-2013- Α∆Α ΒΕΤ4ΟΡ1Φ-ΓΑ9) για την εύρυθµη 
λειτουργία και προκειµένου να εκτελεστούν διάφορες εργασίες  του ∆ήµου,  
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εισηγούµαι να ψηφίσουµε  τις παρακάτω πιστώσεις, όπως µας δόθηκαν από την 
Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
               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:     

Αποφασίζουν   
 
            Οµόφωνα διαθέτουν τις παρακάτω πιστώσεις του ∆ηµοτικού 
προϋπολογισµού 2013 ως εξής: 

 

• Του ΚΑ  10-6265.002 για την συντήρηση φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 
του δήµου , πίστωση ποσού 2.525,20€. 

• Του ΚΑ  15-6162.006 για την εργασία του  συνεργείου φύλαξης της 
µαθητικής εστίας Μολάων  , πίστωση ποσού 23.370,00€. 

• Του ΚΑ  15-6162.004 για την εργασία καθαριότητας στην µαθητική εστία , 
πίστωση ποσού 5.400,00€. 

• Του ΚΑ  00-6117.006 για τις υπηρεσίες Συµβούλου για την οργάνωση 
φακέλων έργων υποβολής χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-
2013  , πίστωση ποσού 18.450,00€. 

• Του ΚΑ  25-6264.003 για τις εργασίες αποθήκευσης και επανεκκίνησης 
συστήµατος επεξεργασίας αφαλάτωσης νερού στην ΤΚ Βελανιδίων, 
πίστωση ποσού 3.690,00€. 

• Του ΚΑ  10-6265.001 για την συντήρηση & επισκευή Η/Υ ,εκτυπωτών κ.λ. , 
πίστωση ποσού 3.000,00€. 

• Του ΚΑ  00-6736.014 για την πληρωµή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 
Περιφέρειας Πελοποννήσου & ∆ήµου για την εκτέλεση του έργου 
«Κατασκευή παρακαµπτηρίου δηµοτικής οδού οικισµού Ρειχέας ∆. 
Μονεµβασίας», πίστωση ποσού 3.000,00€. 

• Του ΚΑ  00-6311 για την πληρωµή φόρων τόκων , πίστωση ποσού 
18.000,00€. 

• Του ΚΑ  80-8113.061 για την εξόφληση κοινοχρήστων διαµερίσµατος επί 
της οδού Ι. ∆ροσοπούλου 139 στην Αθήνα περιόδου 2003 έως 31-01-2012, 
πίστωση ποσού 2.130,00€. 

• Του ΚΑ  15-6162.010 για την υπηρεσία σίτισης για την µαθητική εστία , 
πίστωση ποσού 22.000,00€. 

• Του ΚΑ  00-6711.005 για την απόδοση επιχορήγησης για επισκευές –
συντηρήσεις σχολείων , πίστωση ποσού 53.574,95€. 

• Του ΚΑ  80-8113.060 για εξόφληση κοινοχρήστων διαµερίσµατος επί της 
οδού Ι. ∆ροσοπούλου 139 στην Αθήνα περιόδου 1-02-2012 έως 31-12-
2012 κατά 50% , πίστωση ποσού 218,09€. 

• Του ΚΑ  15-6741.008 για επίδοµα Παραπληγικών-Τετραπληγικών 
∆ηµοσίου , πίστωση ποσού 5.700,00€. 

• Του ΚΑ  20-6262.011 για εργασίες επιχωµάτωσης , συντήρησης και 
διαµόρφωσης ανενεργών ΧΑ∆Α ∆Ε Ζάρακα, πίστωση ποσού 8.000,00€. 

• Του ΚΑ  00-6736.015 για την πληρωµή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 
Περιφέρειας Πελοποννήσου & ∆ήµου για την εκτέλεση του έργου 
«Συντήρηση –βελτίωση του δρόµου από εθνική οδό προς Αγγελώνα », 
πίστωση ποσού 2.000,00€. 

• Του ΚΑ  00-6736.016 για την πληρωµή προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 
Περιφέρειας Πελοποννήσου & ∆ήµου για την εκτέλεση του έργου 
«Συντήρηση της οδού Ελιά –Γλυκόβρυση », πίστωση ποσού 5.000,00€. 

 
        Κατά πλειψηφία διαθέτουν τις παρακάτω πιστώσεις του ∆ηµοτικού 
προϋπολογισµού 2013 ως εξής: 
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• Του ΚΑ  00-6423.001 για έξοδα κίνησης και εκτός έδρας αποζηµίωση 
µετακινούµενων ιδιωτών   , πίστωση ποσού 2.000,00€. 

• Του ΚΑ  00-6421.001 για έξοδα κίνησης και εκτός έδρας αποζηµίωση 
µετακινούµενων αιρετών   , πίστωση ποσού 2.000,00€. 

 
      Όσον αφορά τις ανωτέρω πιστώσεις ο αντιπρόεδρος της ΟΕ κ. Χριστάκος 
Σταύρος και το µέλος της ΟΕ κ. Χαραµής Αντώνιος µειοψήφησαν δηλώνοντας 
παρών.   

 
     

             Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        
όπως  πιο κάτω.  
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ      

                                             

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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