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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 02/07-02-2014
Αριθ.Αποφ. 17/2014
ΘΕΜΑ: Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 του ∆ήµου
Μονεµβασίας.
Στους Μολάους, σήµερα, την 07-02-2014 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. 2182/03-02-2014
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. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

2. Μαυροµιχάλης Κων/νος

Μαρούσης Χαράλαµπος

3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4. Λύρας Χαράλαµπος
5. Χαραµής Αντώνης
6. Καλογερίνης Ηλίας (Αναπλ. Μέλος)

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, τα οποία κα παρευρέθησαν.
Ο κ. Αντιπρόεδρος 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 ∆ηµοτικό 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,
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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 2014 (αρ. πρ. 80105/3727/π.ε2013/29-01-2014- Α∆Α ΒΙΨΗΟΡ1-821) για την
εύρυθµη λειτουργία ,και προκειµένου να εκτελεστούν διάφορες εργασίες-προµήθειες
του ∆ήµου, να εξοφληθούν οφειλές οικ. έτους 2013 και συνεχιζόµενες συµβάσεις
που µεταφέρονται στο έτος 2014, εισηγούµαι να ψηφίσουµε τις παρακάτω
πιστώσεις και να εγκρίνουµε τις τεχνικές προδιαγραφές των προµηθειών σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 209 του 3463/2006 οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας.
Τα µέλη της ΟΕ αφού είδαν τις εγγεγραµµένες πιστώσεις, τις τεχνικές
προδιαγραφές των προµηθειών και έλαβαν υπόψη τους την περίπτ. δ της παρ. 1 του
άρθρου 72 του ν. 3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο
Αντιπρόεδρος της Ο.Ε κ. Χριστάκος και το µέλος της Ο.Ε. κ. Χαραµής τονίζουν ότι
θα ήθελαν να ενηµερώνονται για την έναρξη των εργασιών και να υπάρχει
ολοκληρωµένη µελέτη για το που και πως θα γίνονται οι εργασίες:
Οµόφωνα αποφασίζουν
Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των προµηθειών οικ. έτους 2014 οι
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Β) ∆ιαθέτουν τις παρακάτω πιστώσεις του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού 2014
ως εξής:

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
K.A.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

30-7326.011

∆ιαµόρφωση γηπέδου ποδοσφαίρου

7.000,00

στην ΤΚ ΒΕΛΛΙΩΝ
30-7326.001

Αποπεράτωση δηµοτικού αθλητικού

461.480,82

κέντρου
30-7323.045

Οδοποιία ∆Κ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

30-7323.047

Τσιµεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις

34.291,00
147.699,00

∆Ε ΒΟΙΩΝ
30-7321.011

Κατασκευή

Παιδικού

και

500.000,00

Βρεφονηπιακού Σταθµού στο ΟΤ 7
∆Κ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
30-7323.018

Ζ ∆ηµοτική οδοποιία

30-7323.020

Ζ ∆ιανοίξεΙς δρόµων Τ∆ Ιέρακα

30-7323.022

Ανάπλαση

παραλιακού

364.219,49

δρόµου

15.600,00
970.000,00

Οικισµού Πλύτρας ∆Κ Παπαδιανίκων
30-7321.008

Προσθήκη και επέκταση βοηθητικών
χώρων σε υφιστάµενο διώροφο κτίριο
στο

∆ηµοτικό

Σχολείο

Μολάων

60.000,00
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προϋπάρχοντος του 1955
30-7323.001

Κατασκευή

πεζοδροµίων

και

64.915,00

κατασκευή υποδοµής για τοποθέτηση
φωτιστικών σωµάτων προς ΡΕΒΑΝΣ
στη ∆Κ Νεάπολης
30-7323.032

Κατασκευή

στηθαίου

στην

ΤΚ

6.000,00

ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ
30-7321.005

Προσθήκη-Επέκταση

Υπάρχοντος 1.684.392,30

κτιρίου Γυµνασίου ∆.Ε. ΜΟΛΑΩΝ
30-7321.006

Νέο Νηπιαγωγείο Τ.Κ. Μονεµβασίας

496.809,12

30-7321.007

Νέο Νηπιαγωγείο Τ.Κ. Νεάπολης

463.500,00

25-7326.029

Αντικατάσταση

εσωτερικού

δικτύου 1.342.851,00

ύδρευσης Νεάπολης
25-7326.053

Επεκτάσεις

Αντικαταστάσεις

–

αγωγών

ύδρευσης

νέων

παροχών

και

33.023,00

κατασκευή

στην

ΤΚ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
25-7326.028

Αντικατάσταση

εσωτερικού

δικτύου

541.116,85

Κατασκευή δεξαµενής άρδευσης Τ.Κ.

44.521,67

ύδρευσης ΜΟΛΑΩΝ
25-7326.010

ΒΕΛΛΙΩΝ
25-7326.008

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ΤΚ

117.263,00

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
25-7326.007

Ζ Κατασκευή – παροχών στο Τ∆

76.821,00

Ρειχέας και Ιέρακα
25-7326.005

Ζ Επισκευή – βελτίωση γεώτρησης
και

επέκταση

αγωγού

90.350,09

µεταφοράς

ύδρευσης ∆. Ζάρακα
25-7326.006

Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο ∆∆ 464.082,89
Ιέρακα

20-7325.015

Τοποθέτηση
χαµηλού
φωτιστικά

µεταλλικών

ύψους

µε

σώµατα

στύλων

ενσωµατωµένα
στη

ΛΑΖΑΡΕΤΟ µέχρι την πύλη

θέση

96.000,00
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
K.A.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10-6162.008

Εργασίες

ΠΟΣΟ

εφαρµογής

προγράµµατος

5.000,00

χρηµατοοικονοµικών αναφορών
20-6112.009

Αµοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ∆Ε

5.833,33

ΒΟΙΩΝ
20-6112.011

Αµοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ∆Ε

2.500,00

ΑΣΩΠΟΥ
20-6112.010

Αµοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ∆Ε

3.750,00

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
20-6112.012

Αµοιβή ιδιώτη ηλεκτρολόγου για τη ∆Ε

3.750,00

ΖΑΡΑΚΑ-ΜΟΛΑΩΝ
10-6641.003

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών

2.500,00

10-6643.003

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση

8.000,00

15-6644.003

Προµήθεια

θέρµανσης

6.000,00

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για

15.000,00

πετρελαίου

Μαθητικής Εστίας
25-6641.003

κίνηση µεταφ
20-6644.004

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών

55.000,00

30-6641.003

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για

35.000,00

κίνηση µεταφ
30-6662.017

Προµήθεια οικοδοµικών και αδρανών

5.000,00

υλικών ∆Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
25-6662.016

Προµήθεια

εφοδίων

ανταλλακτικών

1.792,97

ύδρευσης για τη ∆Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
25-6275.004

Απόφραξη

υπονόµων

βιολογικού

5.608,80

καθαρισµού της ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
25-6662.014

Προµήθεια

εφοδίων

ανταλλακτικών

1.630,00

ύδρευσης για τη ∆Ε ΒΟΙΩΝ
30-6063.003

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)

2.000,00

25-6063.003

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)

2.000,00

20-6063.003

Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)

10.000,00

00-6221.003

Ταχυµεταφορές
µικροδεµάτων

εγγράφων

και

2.500,00
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2014
K.A.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

25-6162.011

∆απάνη για ∆Ε ΜΟΛΑΩΝ, ΑΣΩΠΟΥ,

15.000,00

ΖΑΡΑΚΑ για εκτύπωση, εµφακέλωση
και

αποστολή

ειδοποιητηρίων

ύδρευσης
25-6162.010

∆απάνη

για

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
εµφακέλωση

∆Ε

ΒΟΙΩΝ-

για

18.000,00

εκτύπωση,

και

αποστολή

ειδοποιητηρίων ύδρευσης
10-6117.001

Σύµβαση

παροχής

υποστήριξης

υπηρεσιών

24.600,00

λειτουργίας

µηχανογραφικών

εφαρµογών

ΟΤΑ

ALFA WARE
20-6262.010

Εργασίες επιχωµάτωσης συντήρησης

15.000,00

διαµόρφωσης ανενεργών ΧΑ∆Α ∆Ε
ΒΟΙΩΝ
25-6275.002

Εργασίες

καθαρισµού

αυλάκων

12.000,00

άρδευσης
20-6262.015

Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων

24.600,00

20-6262.012

Εργασίες επιχωµάτωσης συντήρησης

10.000,00

διαµόρφωσης ανενεργών ΧΑ∆Α ∆Ε
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
25-6162.009

Καταµέτρηση υδροµετρητών στις ∆Ε

18.000,00

ΜΟΛΑΩΝ-ΑΣΩΠΟΥ-ΖΑΡΑΚΑ
20-6662.003

Προµήθεια

λαµπτήρων,

ντουΐ,

6.801,90

ασφαλειών και λοιπών ειδών δηµοτικού
φωτισµού 2014
25-6633.002

Προµήθεια χλωρίου

25-6275.003

Απόφραξη

υπονόµων

3.173,40
βιολογικού

24.600,00

καθαρισµού της ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
25-6262.031

∆οκιµές γεωτρήσεων του ∆ήµου

5000,00
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25-6162.002

Πληρωµή για τον έλεγχο ποιότητας

24.600,00

νερού ύδρευσης
20-6265.002

Συντήρηση φωτιστικών ιστών

20-6262.008

Εργασίες επιχωµάτωσης συντήρησης

8.000,00
15.000,00

διαµόρφωσης ανενεργών ΧΑ∆Α ∆Ε
ΜΟΛΑΩΝ
20-6262.009

Εργασίες επιχωµάτωσης συντήρησης

15.000,00

διαµόρφωσης ανενεργών ΧΑ∆Α ∆Ε
ΑΣΩΠΟΥ
10-6323.001

Τέλη ταξινόµησης – ∆απάνες τεχνικού

800,00

ελέγχου (ΚΤΕΟ)
30-6323.

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

30-6322.

Τέλη

1.000,00

κυκλοφορίας

φορτηγών

3.000,00

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας –ΚΤΕΟ- Τέλη

4.000,00

αυτοκινήτων
25-6323.

ταξινόµησης
10-6322.

Τέλη

κυκλοφορίας

φορτηγών

1.500,00

επιβατηγών

3.000,00

αυτοκινήτων
25-6321.

Τέλη

κυκλοφορίας

αυτοκινήτων
30-6641.001

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 100.000,00
κίνηση µεταφορικών µέσων

25-6641.002

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών

15-6644.001

Πετρέλαιο θέρµανσης της ΕΣΤΙΑΣ

10.000,00

10-6643.001

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση

15.000,00

10-6641.001

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών

22.000,00

30-6263.002

Προµήθεια

µεταφορικών

13.000,00

µεταφορικών

6.000,00

Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων και

7.000,00

ελαστικών

135.000,00

µέσων και λοιπών µηχ/των
25-6263.003

Προµήθεια

ελαστικών

µέσων και λοιπών µ
20-6263.001

µηχανηµάτων
10-6263.002

Προµήθεια ελαστικών επίσωτρων

2.000,00

30-6061.001

Παροχές

(ένδυση

1.500,00

(ένδυση

2.000,00

ένδυσης

εργατοτεχνικού και ένστολου
25-6061.001

Παροχές

ένδυσης
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εργατοτεχνικού και ένστολου
20-6061.001

Παροχές

ένδυσης

(ένδυση

10.500,00

εργατοτεχνικού και ένστολου
30-6263.008

Εργασίες καθαρισµού οχηµάτων

1.000,00

25-6263.006

Εργασίες καθαρισµού οχηµάτων

1.000,00

20-6264.003

Καθαρισµός

7.000,00

απορριµµατοφόρων-

µηχανηµάτων καθ/τας
10-6263.010

Εργασίες καθαρισµού οχηµάτων

30-6264.005

Συντήρηση

και

µηχανηµάτων

επισκευή

1.000,00
λοιπών

3.500,00

συµπεριλαµβανοµένης

και της προµήθειας ανταλλακτικών
30-6263.006

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών

2.500,00

µέσων συµπεριλαµβανοµένης και της
προµήθειας ανταλλακτικών
25-6263.012

Συντήρηση

και

µηχανηµάτων

επισκευή

λοιπών

1.000,00

συµπεριλαµβανοµένης

και της προµήθειας ανταλλακτικών
25-6263.010

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών

3.000,00

µέσων συµπεριλαµβανοµένης και της
προµήθειας ανταλλακτικών
20-6264.011

Συντήρηση

και

µηχανηµάτων

επισκευή

λοιπών

1.000,00

συµπεριλαµβανοµένης

και της προµήθειας ανταλλακτικών
20-6264.009

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών

3.000,00

µέσων συµπεριλαµβανοµένης και της
προµήθειας ανταλλακτικών
10-6263.008

Συντήρηση και επισκευή οχηµάτωνµηχανηµάτων

2.000,00

έργων

συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας
ανταλλακτικών
20-6323.002

Τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ ΚΛΠ

00-6823.001

Τόκοι υπερηµερίας χρήσης

15-6021.003

Αποζηµίωση

εργαζοµένων

3.500,00
85.000,00
λόγω

15.000,00

συνταξιοδότησης
00-6711.001

Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές

00-6111.

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων

156.769,56
40.000,00
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00-6117.001

Πληρωµή στο υποθηκοφυλακείο

1.000,00

10-6463.

Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

5.000,00

10-6461.

Έξοδα

2.000,00

δηµοσίευσης

οικονοµικών

καταστάσεων
10-6462.

∆ηµοσίευση προκηρύξεων

5.000,00

10-6279.001

Πληρωµή κοινοχρήστων για διαµέρισµα

1.000,00

ιδιοκτησίας τα
30-6252

Ασφάλιστρα

µηχανηµάτων

Τεχνικών

2.500,00

εγκαταστάσεων
25-6253.

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

3.000,00

10-6253.

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

2.700,00

20-6253

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων της

6.000,00

υπηρεσίας καθαριότητας
25-6252.

Ασφάλιστρα µηχανηµάτων – Τεχνικών
εγκαταστάσεων

της

1.500,00

υπηρεσίας

ύδρευσης
30-6255.

Λοιπά Ασφάλιστρα για τα µηχ/τα της

2.000,00

τεχνικής υπηρεσίας
00-6116.

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών

10-6012.001

Αποζηµίωση

υπερωριακής

1.000,00

εργασίας

15.000,00

Αµοιβή σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική

7.000,00

και για εξαιρέσιµες
10-6041.001

εξάσκηση
30-6012.

Αποζηµίωση
και

για

υπερωριακής
εξαιρέσιµων

εργασίας
για

5.000,00

τους

υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας
25-6012

Αποζηµίωση
και

για

υπερωριακής
εξαιρέσιµων

εργασίας
για

10.000,00

τους

υπαλλήλους της υπηρεσίας ύδρευσης
20-6012.

Αποζηµίωση
και

για

υπερωριακής
εξαιρέσιµων

υπαλλήλους

εργασίας
για

της

6.000,00

τους

υπηρεσίας

καθαριότητας
10-6422.

Οδοιπορικά έξοδα και

αποζηµίωση

5.000,00

µετακινούµενων υπαλλήλων
40-6422.

Οδοιπορικά έξοδα και

αποζηµίωση

10.000,00

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΩΚ9-1ΔΛ

µετακινούµενων υπαλλήλων
30-6422.

Οδοιπορικά έξοδα και

αποζηµίωση

4.000,00

µετακινούµενων υπαλλήλων
80-8116.005

Προµήθεια

καυσίµων

για

τις

∆Ε

15.427,46

ΖΑΡΑΚΑ, ΑΣΩΠΟΥ, ΜΟΛΑΩΝ για τους
µήνες ΝΟΕΜΒ-∆ΕΚ (ΟΦΕΙΛΗ)
80-8116.005

Προµήθεια

καυσίµων

µηνός

240,98

µηνός

12.133,94

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΟΦΕΙΛΗ)
80-8116.005

Προµήθεια

καυσίµων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΣ ∆Ε
ΒΟΙΩΝ (ΟΦΕΙΛΗ)
80-8116.005

Προµήθεια καυσίµων
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

για

για τη ∆Ε
τους

4.169,71

µήνες

ΝΟΕΜΒΡΙΟ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ (ΚΟΦΙΝΑΣ Α
ΟΦΕΙΛΗ)

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

όπως

