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Νο 10/29-04-2014 

Αριθ.Αποφ.  135/2014 

ΘΕΜΑ: Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 2014. 

 
        Στους Μολάους, σήµερα, την  29-04-2014  ηµέρα Τρίτη  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.  8640/24-04-2014 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.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)            Λύρας Χαράλαµπος                                                                                                   

2. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                     

3. Μαυροµιχάλης Κων/νος 

4. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 

           

5. Μαρούσης Χαράλαµπος      

6. Μέντης Γεώργιος 

           

 

 
         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,  

Πριν από τη συζήτηση των θεµάτων προ ηµερήσιας διάταξης, το τακτικό µέλος της 
ΟΕ µετά την παραίτηση του κ. Χαραµή, ο κ. Μέντης Γεώργιος, ανέγνωσε και κατέθεσε την 
εξής δήλωση:   

Κατά την συνεδρίαση της Ο.Ε της 15-04-2014 όφειλε ο κ. Χριστάκος αλλά και οι 
λοιποί που συµµετείχατε στην ίδια συνεδρίαση και γνωρίζατε ότι ο κ. Χαραµής έχει 
παραιτηθεί την προηγούµενη 14-04-2014 να µην το έχετε απόντα & να καλέσετε εµένα 
σαν τακτικό µέλος σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Σ . 

Ακόµη και τότε αλλά ειδικά σήµερα ο κ. Χριστάκος πρέπει να αποχωρήσει από την 
ΟΕ διότι έχει αυτοεξαιρεθεί της δηµοτικής παράταξης της µείζονος µειοψηφίας, αφού 
κατατέθηκε στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Σπάρτης το όνοµά του µεταξύ των υποψηφίων του 
συνδυασµού του κ. Τριχείλη (∆ηµάρχου)και ως εκ τούτου και σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις έχει από µόνος του λόγω της ενέργειας του ανεξαρτητοποιηθεί & δεν ανήκει στην 
µείζονα µειοψηφία και δεν έχει το δικαίωµα να συµµετέχει εκ µέρους της µειοψηφίας στην 
Ο.Ε. 

Εγώ εκτιµώ & πιθανολογώ ότι όλες οι αποφάσεις της προηγούµενης συνεδρίασης 
(εκτός του λόγου της µη σύννοµης σύνθεσης «έχει αναγραφεί απών ο κ. Χαραµής ο 
οποίος έχει ανεξαρτητοποιηθεί ) είναι άκυρες και για τους λοιπούς λόγους. Ειδικά για την 
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σηµερινή συνεδρίαση της 29-04-2014 η συµµετοχή του κ. Χριστάκου ο οποίος κατέχει και 
την θέση του Αντιπροέδρου της ΟΕ εκ της µειοψηφίας την οποία εγώ δεν συµµερίζοµαι και 
διαφωνώ για την συµµετοχή του. 

Πιθανολογώ εποµένως ότι και οι σηµερινές αποφάσεις της ΟΕ θα είναι άκυρες , εάν 
συνεχίσει η συνεδρίαση µε παρόντα το κ. Χριστάκο .Για αυτό εγώ θέλω να καταγράφονται 
αυτά σε κάθε απόφαση και ταυτόχρονα η ψήφος µου θα είναι παρών, και πιθανόν να 
προσθέσω και κατά την διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων και άλλα.  
 
       Απαντώντας στον κ. Μέντη Γεώργιο ο αντιπρόεδρος της ΟΕ κ. Χριστάκος Σταύρος 
κατέθεσε γραπτό υπόµνηµα στο οποίο αναφέρονταν τα εξής: 

• Συµµετέχω ως µέλος της ∆ηµοτικής παράταξης της µείζονος αντιπολίτευσης η 
οποία εξακολουθεί να υφίσταται ως παράταξη της οποίας είµαι µέλος. 

• Η συµµετοχή µου στις επόµενες εκλογές δεν έχει καµία σχέση µε την τρέχουσα 
δηµοτική περίοδο, και από κανένα άρθρο ή διάταξη του δηµοτικού κώδικα δεν 
υπάρχει συσχέτιση της µιας δηµοτικής περιόδου µε τις υποψηφιότητες που 
αφορούν την διαδικασία των εκλογών για την επόµενη δηµοτική περίοδο. 

• Σε πολλές περιπτώσεις στο πανελλήνιο έχει συµβεί το ίδιο θέµα χωρίς ουδέποτε 
να τεθεί ζήτηµα νοµιµότητας, και υπάρχει  το προφανές ερώτηµα γιατί συµβαίνει 
ειδικά στην περίπτωσή µου.     

 
       Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 6ο  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, 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 του ∆ήµου, και προκειµένου να 
εκτελεστούν διάφορες εργασίες  ,και να εξοφληθούν κάποιες οφειλές 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 2014 ως εξής: 
 

• Του ΚΑ  20-7325.005 για επεκτάσεις παραλλαγές δηµοτικού φωτισµού ∆Ε 
Μολάων  , πίστωση ποσού 2.000,00€. 

• Του ΚΑ 20-7325.024 για σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ για το φωτισµό 
Πλατείας Αρχαγγέλου ΤΚ ∆αιµονιάς , πίστωση ποσού 290,85€. 

• Του ΚΑ 20-7325.025 για σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ για την 
ηλεκτροδότηση Γυµναστηρίου Γυµνασίου Μολάων, πίστωση ποσού  
1.204,16€. 

• Του ΚΑ 10-6611.001 για την προµήθεια βιβλίων , πίστωση ποσού  100,00€. 

• Του ΚΑ 00-6736.016 για την προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και ∆ήµου για την εκτέλεση του έργου {Συντήρηση- βελτίωση 
του δρόµου από Εθνική οδό προς Αγγελώνα} , πίστωση ποσού  2.000,00€. 
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• Του ΚΑ 00-6736.015 για την προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και ∆ήµου για την εκτέλεση του έργου {Κατασκευή 
παρακαµπτηρίου δηµοτικής οδού οικισµού Ρειχέας ∆ήµου Μονεµβασίας} , 
πίστωση ποσού  3.000,00€. 

• Του ΚΑ 00-6736.017 για την προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και ∆ήµου για την εκτέλεση του έργου {Συντήρηση του 
δρόµου Ελιάς-Γλυκόβρυσης } , πίστωση ποσού  5.000,00€. 

• Του ΚΑ 25-7325.001 για  σύνδεση µε το δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ ΑΕ 
για ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήµατος στη θέση Λεµονιά ΤΚ 
Βελανιδίων, πίστωση ποσού  28.000,00€. 

• Του ΚΑ 00-6331.004 για  τέλη για διάφορα ταµεία (Ταµείο νοµικών και λοιπά), 
πίστωση ποσού  3.000,00€. 

• Του ΚΑ 25-7321.003 για  πληρωµή του έργου µε τίτλο {Κατασκευή δεξαµενής 
Αγίου Μάµµα ΤΚ Ελίκας (Σύµβαση 2013), πίστωση ποσού  6.884,00€. 

• Του ΚΑ 30-7323.066 για  πληρωµή του έργου µε τίτλο { Τσιµεντοστρώσεις ∆Ε 
Μονεµβασίας  (Σύµβαση 2013), πίστωση ποσού  45.600,00€. 

• Του ΚΑ 15-6021.003 για  αποζηµίωση εργαζοµένων λόγω συνταξιοδότησης  , 
πίστωση ποσού  15.000,00€. 

• Του ΚΑ 15-6741.008 για  επίδοµα παραπληγικών-τετραπληγικών ∆ηµοσίου  , 
πίστωση ποσού  4.700,00€. 

• Του ΚΑ 80-8261.001 για  επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, πίστωση 
ποσού  4.000,00€. 

 

      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)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                   

                                    5)ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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