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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 10ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  169/2016 
 
«Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδος 
Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/04.08.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Σουρλάς  Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
 3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ. 3. Γεωργακάκου Αικατερίνη 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 4. Δρίβας Θεόδωρος 
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος 5. Κολλιάκος Ιωάννης 
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 6. Λεκάκης Δημήτριος 
 7. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος 7. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα 8. Πετράκης Χρήστος 
 9. Βουνελάκης Γεώργιος 9. Τσαφατίνου Κατερίνα             
10. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή 10. Δουμάνη  Σοφία 
11. Παπαδάκης Πιερρής 11. Κόκκορης Παναγιώτης 
12. Σπυριδάκου Θεοδούλη  12. Λυριωτάκης Ιωάννης 
13. Κουλουβάκος Βασίλειος   
14. Σταθάκης Νεκτάριος   
15. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

   Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, 
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. 
Λαμποκάμπου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων,  
Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
Η Οικονομική Επιτροπή με τις αριθ. 180 και 204/2016 αποφάσεις της, εισηγείται την  

αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις από 14/07/2016 και 
05/08/2016 αντίστοιχα, εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενώ με την 
αριθ. 193/2016 απόφασή της προχώρησε στην έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης 
βλαβών δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Βοιών.     

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις:  

ΑΔΑ: 7Υ36ΩΚ9-ΑΩ4



 2 

 του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59. 
 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013. 
 τις εγκυκλίους για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2016.  

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
 Α.  Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, ως εξής: 

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Ποσό 

 
45-7336.017 
Δημιουργία νέου 

Επισκευή περίφραξης νεκροταφείου Τ.Κ. 
Αγίου Ιωάννη Δ.Ε. Μονεμβασίας. 
Πίστωση έκτακτη και επείγουσα για την 
αποκατάσταση φθορών που έχει υποστεί η 
περίφραξη του νεκροταφείου. Το ποσό 
μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30-
7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 828.256,22 €, όπου 
πλεονάζει. 

2.500,00 

 
20-7325.036 
Δημιουργία νέου 

Παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη Δ.Κ. 
Μολάων. 
Πίστωση αναγκαία για τη μετακίνηση κολώνας 
από το κέντρο του δρόμου στους Μολάους, όπου 
εμποδίζει την κυκλοφορία. Το ποσό μεταφέρεται 
μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με 
τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 
828.256,22 €, όπου πλεονάζει. 

4.960,00 

 
20-7325.037 
Δημιουργία νέου 

Ηλεκτροφωτισμός πλατείας «Νερατζιώνα» 
Τ.Κ. Κάμπου ΔΕ Βοιών. 
Πίστωση έκτακτη και επείγουσα για τον 
ηλεκτροφωτισμό της πλατείας, καθώς δεν 
φωτίζεται. Το ποσό μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 
828.256,22 €, όπου πλεονάζει. 

3.060,00 

 
30-6262.033 
Δημιουργία νέου 

Εργασίες επισκευής ξύλινου διαδρόμου στη 
μαρίνα Τ.Κ. Μονεμβασίας. 
Πίστωση έκτακτη και επείγουσα για την εκτέλεση 
εργασιών αποκατάστασης φθορών του ξύλινου 
διαδρόμου στη μαρίνα. Το ποσό μεταφέρεται  
μέσου αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με 
τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 
828.256,22 €, όπου πλεονάζει. 

800,00€ 

20-6041 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων. 
 48.000,00 

20-6054.001 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΙΚΑ 
εκτάκτου προσωπικού. 
 

14.500,00 

Οι ανωτέρω δύο πιστώσεις ενισχύονται λόγω της υποχρεωτικής παράτασης συμβάσεων 
υπηρεσίας καθαριότητας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας  (άρθρο 50 του ν. 4351/2015) και 
γίνεται σύμφωνα με την  παρ. 3 του άρθρου 56 του ν.4386/2016, ενώ τα ποσά που 
μεταφέρονται, προέρχονται από αποθεματικό κεφάλαιο. 

 
25-6141.001 
Δημιουργία νέου 

Υπηρεσίες διερεύνησης και επίλυσης 
προβλημάτων δυσοσμίας στο δίκτυο 
αποχέτευσης Τ.Κ. Μονεμβασίας. 
Πίστωση έκτακτη και απαραίτητη, προκειμένου να 
γίνει έρευνα λόγω της έντονης δυσοσμίας που 
επικρατεί στο χώρο του Κάστρου, αλλά και στον 
ευρύτερο χώρο, από όπου διέρχεται το 

12.400,00 
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αποχετευτικό δίκτυο.  Ποσό 8.400,00 € 
μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 25-
6275.001 με τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων & 
αγωγών απορροής ομβρίων» πίστωσης 24.600,00 
€, η οποία πλεονάζει και ποσό 4.000,00 €  
μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 25-
6275.002 με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού 
αυλάκων άρδευσης» πίστωσης 12.000,00 €, η 
οποία επίσης πλεονάζει. 

 
00-6451 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και 
ηλεκτρονικά μέσα. 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 828.256,22 €, η οποία 
πλεονάζει, για την ενίσχυση της υπάρχουσας 
πίστωσης των 7.000,00 €, η οποία δεν επαρκεί για 
το σκοπό που γράφτηκε. 

6.000,00€ 

 
40-6051.003 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Υγειονομική περίθαλψη υπέρ δημοσίου 
(Υπηρεσία πολεοδομίας, εργοδοτική 
εισφορά). 
Ενισχύεται η υπάρχουσα πίστωση των 2.500 €, 
καθώς δεν επαρκεί. Το ποσό  μεταφέρεται από το 
αποθεματικό ΚΑ 9111. 

2.000,00 

 
64-7323.001 
Δημιουργία νέου 

Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και 
Δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής 
Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας. 
Το ποσό  μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού από 
τον Κ.Α. 30-7323.020 με τίτλο «Αντιπλημμυρικά 
έργα χειμάρρων και Δημοτικού οδικού δικτύου 
περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας»  
πίστωσης 600.000,00 €, όπου είχε γραφτεί 
λανθασμένα. Η αναμόρφωση αυτή 
πραγματοποιείται προκειμένου το ανωτέρω έργο 
που χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. να εγγραφεί 
σε Κ.Α. σύμφωνα με όσα ορίζει  το άρθρο 5 παρ 5 
της 26945/15 Κ.Υ.Α.     

600.000,00 

25-7326.061 
Δημιουργία νέου 

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΔ 
Παντάνασσας. 
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 00-6492.005 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα 
και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων» πίστωσης 87.000,00 €. 
Η αναμόρφωση αυτή πραγματοποιείται σε 
εκτέλεση της 232/2016 απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Τρίπολης και της 201/2016 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας. Η 
καταβολή του ανωτέρω ποσού στον εργολάβο 
Γούδη Βασίλειο αφορά την ανεξόφλητη αξία του 
1ου λογαριασμού για την εκτέλεση του εν λόγω 
έργου.  

6.398,73 

 
30-7135.019 
Δημιουργία νέου 

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων 
παιδικής χαράς Δ.Ε Μολάων. 
Πίστωση έκτακτη και επείγουσα, καθώς τα μέχρι 
σήμερα χρησιμοποιούμενα όργανα, έχουν υποστεί 
μεγάλες φθορές, με αποτέλεσμα να μην είναι 
λειτουργικά, αλλά και επικίνδυνα για την ασφάλεια 

15.000,00 
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των παιδιών. Ποσό 10.000,00 € μεταφέρεται 
μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7135.007 με 
τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών και 
παγκακίων» πίστωσης 10.000,00 €, όπου 
πλεονάζει και ποσό 5.000,00 €   μεταφέρεται  
μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με 
τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 
828.256,22 €, η οποία πλεονάζει. 

 
30-7135.020 
Δημιουργία νέου 

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και 
παγκακίων για τις Δ.Ε Βοιών-Ασωπού-
Ζάρακα-Μονεμβασίας. 
Πίστωση έκτακτη και επείγουσα, για την αγορά 
νέων οργάνων λειτουργικών, σε αντικατάσταση 
των παλαιών, τα οποία έχουν καταστεί επικίνδυνα 
για την ασφάλεια των παιδιών.  Το ποσό  
μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30-
7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 828.256,22 €, όπου 
πλεονάζει. 

15.000,00 

 
20-7325.038 
Δημιουργία νέου 

Σύνδεση κτιρίου δεματοποιητή Δ.Κ. Μολάων 
με το δίκτυο της ΔΕΗ. 
Πίστωση έκτακτη και επείγουσα για την 
ηλεκτροδότηση του κτιρίου του δεματοποιητή και 
τη λειτουργία του. Το ποσό  μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 
828.256,22 €, η οποία πλεονάζει. 

6.300,00 

00-6737.006 
 Δημιουργία νέου 

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την υλοποίηση του 
έργου: «Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Κ. 
Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου και Τ.Κ. 
Φαρακλού, Δ.Ε. Βοιών, Δήμου 
Μονεμβασίας». 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7333.021 με τίτλο «Συντήρηση 
δημοτικών οδών Δ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Μεσοχωρίου 
και Τ.Κ. Φαρακλού, Δ.Ε. Βοιών Δήμου 
Μονεμβασίας» συνολικής πίστωσης 1.750.000,00 
€. 

1.750.000,00 

00-6737.007 
Δημιουργία νέου 

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την υλοποίηση του 
έργου Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. 
Λαχίου. 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7326.018 με τίτλο «Αντιπλημμυρικά 
έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχίου» συνολικής πίστωσης 
200.000,00 €. 

200.000,00 

00-6737.008 
Δημιουργία νέου 

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την υλοποίηση του 
έργου Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. 
Μεσοχωρίου και Φαρακλού 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7326.019 με τίτλο «Αντιπλημμυρικά 
έργα χειμάρρων Δ.Δ. Μεσοχωρίου και Φαρακλού» 
συνολικής πίστωσης 300.000,00 €. 

300.000,00 

00-6737.009 Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια 400.000,00 
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Δημιουργία νέου Πελοποννήσου για την υλοποίηση του 
έργου: Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων 
Δ.Δ. Αγίου Νικολάου. 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7326.020 με τίτλο «Αντιπλημμυρικά 
έργα χειμάρρων Δ.Δ. Αγίου Νικολάου» συνολικής 
πίστωσης 400.000,00 €. 

00-6737.010 
Δημιουργία νέου 

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την υλοποίηση του 
έργου Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. 
Αγίου Νικολάου. 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7333.019 με τίτλο «Συντήρηση 
δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου» συνολικής 
πίστωσης 500.000,00 €. 

500.000,00 

00-6737.011 
Δημιουργία νέου 
 

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την υλοποίηση του 
έργου Συντήρηση δημοτικών οδών Δ.Δ. 
Λαχίου. 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7333.020 με τίτλο «Συντήρηση 
δημοτικών οδών Δ.Δ. Λαχίου» συνολικής 
πίστωσης 500.000,00 €. 

500.000,00 

00-6737.012 
Δημιουργία νέου 
 

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την υλοποίηση του 
έργου: Προστασία οικισμού Δ.Δ. Λαχίου από 
κατολισθήσεις. 
Το ποσό  μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7323.092 με τίτλο «Προστασία 
οικισμού Δ.Δ. Λαχίου από κατολισθήσεις» 
συνολικής πίστωσης 300.000,00 €. 

300.000,00 

00-6737.013 
Δημιουργία νέου 
 

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την υλοποίηση του 
έργου: Προστασία οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης 
από κατολισθήσεις. 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7323.093 με τίτλο «Προστασία 
οικισμού Δ.Δ. Νεάπολης από κατολισθήσεις» 
συνολικής  πίστωσης 500.000,00 €. 

500.000,00 

00-6737.014 
Δημιουργία νέου 
 

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την υλοποίηση του 
έργου: Προστασία οικισμού Δ.Δ. Αγίου 
Νικολάου από κατολισθήσεις. 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7323.094 με τίτλο «Προστασία 
οικισμού Δ.Δ. Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις» 
συνολικής πίστωσης 500.000,00 €. 

300.000,00 

00-6737.015 
Δημιουργία νέου 
 

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την υλοποίηση του 
έργου Προστασία οικισμού Δ.Δ. 
Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις. 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7323.095 με τίτλο «Προστασία 
οικισμού Δ.Δ. Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις» 
συνολικής  πίστωσης 200.000,00 €. 
 

200.000,00 
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00-6737.016 
Δημιουργία νέου 
 

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την υλοποίηση του 
έργου: Προστασία οικισμού Δ.Δ. Φαρακλού 
από κατολισθήσεις. 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7323.096 με τίτλο «Προστασία 
οικισμού Δ.Δ. Φαρακλού από κατολισθήσεις» 
συνολικής  πίστωσης 200.000,00 €. 

200.000,00 

00-6737.017 
Δημιουργία νέου 

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την υλοποίηση του 
έργου: Συντήρηση – Επισκευή δικτύου 
ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης. 
Το ποσό  μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 25-7336.021 με τίτλο «Συντήρηση – 
Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης» 
συνολικής  πίστωσης 600.000,00 €.  

600.000,00 

00-6737.018 
Δημιουργία νέου 

Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για την υλοποίηση του 
έργου: Συντήρηση – Επισκευή δικτύου 
ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου. 
Το ποσό  μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 25-7336.022 με τίτλο «Συντήρηση – 
Επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου» 
συνολικής πίστωσης 250.000,00 €. 

250.000,00 

Όλες οι παραπάνω πιστώσεις μεταφέρονται, προκειμένου να γραφτούν στο σωστό ΚΑ που 
αφορά σε προγραμματικές συμβάσεις. 

20-7413.005 
Δημιουργία νέου 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΠΠΔ) του έργου «Κινητή μονάδα 
μηχανικής διαλογής με μονάδα 
κομποστοποίησης και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης δεματοποιημένων αστικών 
στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) στη Δ.Ε 
Βοιών» και του έργου «Σταθμός 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη 
Δ.Ε. Βοιών». 

8.680,00 

20-7413.006 
Δημιουργία νέου 

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΠΠΔ) του έργου «Κινητή μονάδα 
μηχανικής διαλογής με μονάδα 
κομποστοποίησης και εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης δεματοποιημένων αστικών 
στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) στη Δ.Ε. 
Μολάων». 
Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 828.256,22 €, η οποία 
πλεονάζει.       

4.340,00 

Οι παραπάνω δύο πιστώσεις  είναι έκτακτες και επείγουσες  στα πλαίσια του Τοπικού 
Σχεδίου Αποκεντρωμένης  Διαχείρισης  Αποβλήτων Δήμου Μονεμβασίας. 

25-6262.006 
Ενίσχυση 
υπάρχοντος 

Αποκαταστάσεις εκτάκτων βλαβών στα 
δίκτυα ύδρευσης. 
Πίστωση έκτακτη σύμφωνα με την αριθ. 
193/2016 απόφαση της Ο.Ε. Το ποσό 
μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 25-
6264.001 με τίτλο «Αποκαταστάσεις εκτάκτων 
βλαβών μηχανημάτων αντλιοστασίων» πίστωσης 
80.000,00 € όπου πλεονάζει. 

4.000,00 
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Β. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα έργων και εντάσσει σ’ αυτό τα αυτό τα ανωτέρω έργα 
των ΚΑ: 45-7336.017, 20-7325.036, 20-7325.037, 64-7323.001, 25-7326.061 και 20-7325.038. 

Γ. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:  

   ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 34.196.514,80€ 34.217.810,71€ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  33.812.643,50€ 33.898.439,41€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 383.871,30€ 319.371,30 € και δεν υπερβαίνει 
το 5% του συνόλου των 

τακτικών εσόδων του 
προϋπολογισμού τρέχοντος 

έτους. 

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου, η οποία δεν ψηφίζει τις πιστώσεις των μελετών 
των ΚΑ 20-7413.005 και 20-7413.006. 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  169/2016. 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας         Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή – Νατιώτη 
Αλεξάνδρα 

 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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