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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  5/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  57/2014 
 

«Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 
2014». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις πέντε (05) του μηνός Μαρτίου 2014, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 5/28-02-2014 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 είκοσι (20) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Βουνελάκης Γεώργιος        
3. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  3. Ιατρόπουλος Δημήτριος 
4. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 4. Λύρας Χαράλαμπος 
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 5. Μαρούσης Χαράλαμπος 
6. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 6. Νικολινάκος Παναγιώτης 
7. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος 7. Κρυπωτός Παναγιώτης 
8. Τσαφατίνου Κατερίνα       Αντιδήμαρχος   
9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Κολλιάκος Ιωάννης   
11. Πετράκης Χρήστος   
12. Σπυριδάκος Βασίλειος   
13. Σταθάκης Παναγιώτης   
14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
15. Παπαδάκης Γεώργιος   
16. Τσάκος Πέτρος   
17. Χαραμής Αντώνιος   
18. Μέντης Γεώργιος   
19. Δουμάνης Δαμιανός   
20. Δημητρόπουλος Δημοσθένης   

  
   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: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Μπιλλίνης Παναγιώτης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, 
Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, ύ, 
Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. 
Κουλεντίων, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, 
Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, 
Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων. 
   Μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος αποχώρησε ο κ. Χριστάκος Σταύρος. 
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   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Μαυρομιχάλη,  ο οποίος είπε τα εξής: 
    H Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με τις από 14/02/2014 και 24/02/2014 εισηγήσεις της 
προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, προτείνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
τρέχοντος έτους, προκειμένου να εγγραφούν νέες πιστώσεις, οι οποίες είναι έκτακτες και 
επείγουσες, ενώ κάποιες δεν έχουν γραφτεί εκ παραδρομής κατά την αρχική κατάρτιση του 
προϋπολογισμού, καθώς και να ενισχυθούν γραμμένες, οι οποίες δεν επαρκούν για το σκοπό που 
γράφτηκαν.  

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με τις αριθ. 37 και 49 έτους 2014 αποφάσεις της, 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της σχετικής αναμόρφωσης, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στις εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας. 
   Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις:  

 το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59 
 το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
 τις εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας  
 τις αριθ. 37 και 49/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση κατά την οποία: 
Ο κ. Μέντης δήλωσε ότι ψηφίζει μόνο τις πιστώσεις των ΚΑ 30-7323.070, 30-7326.014, 

25-7135.020, 30-7331.006, 15-6051.002 και 30-7331.017 
Ο κ. Χαραμής δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τα έργα των ΚΑ 25-7326.009, 30-7331.006, 30-

7333.013, 30-7323.044, 30-7135.016, 30-7331.010, 30-6262.016, 30-7331.012, 30-
7323.060, 30-7331.017 και 25-7331.001. 

Ο κ. Δουμάνης δήλωσε ότι ψηφίζει αυτά που ψηφίζει ο κ. Μέντης και καταψηφίζει αυτά 
που καταψηφίζει ο κ. Χαραμής. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Α. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, ως εξής: 
Λόγω του ότι προέκυψε διαφορά μεταξύ του προϋπολογισθέντος Χρηματικού Υπολοίπου 

και του πραγματικού Χρηματικού Υπολοίπου στις 31/12/2013, κατά 762.358,92 € επιπλέον, 
έχουμε: 

α) Αύξηση του προϋπολογισθέντος Χρηματικού Υπολοίπου ΚΑ 5122. κατά 141.948,03 € με 
ταυτόχρονη αντίστοιχη μείωση του ΚΑ 1314.006 των εσόδων με τίτλο «Δημοτική Οδοποιία 
ΖΑΡΑΚΑ (ΘΗΣΕΑΣ)» ποσού 329.621,00 € ο οποίος  παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 
187.672,97 €. 
  Επομένως (762.358,92-141.948,03=620.410,89 €). 

β) Αύξηση του προϋπολογισθέντος Χρηματικού Υπολοίπου ΚΑ 5122. κατά 7.872,00 € με 
ταυτόχρονη αντίστοιχη  μείωση του ΚΑ 1314.008 των εσόδων με τίτλο «Μελέτη Καταφυγίου 
τουριστικών σκαφών στη θέση Πλύτρα πρώην Δήμου Ασωπού (ΘΗΣΕΑΣ- Συνεχιζόμενο)» ποσού 
12.403,36 €, ο οποίος  παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 4.541,36 €. 
  Επομένως (620.410,89 €-7.862,00 € = 612.548,89 €) 
      (612.548,89 = 1.664,08 + 610.884,81). 

 

ΚΑ                               ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

00-
6739.001 

Έξοδα ιδρύματος πρώην κληροδοτήματος ΝΙΚ & 
ΑΓΓ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ 
Ενίσχυση του ΚΑ 00-6739.001 υπάρχουσας πίστωσης 
147.011,08 € με το ποσό των 1.664,08 € όπως 
προέκυψε από την ανωτέρω αυξομείωση και γράφεται  
ως έσοδο στο Χρηματικό Υπόλοιπο ΚΑ 5122. με 
ταυτόχρονη αντίστοιχη  αύξηση  του ΚΑ 00-6739.001 
Εξόδων με τίτλο «Έξοδα ιδρύματος πρώην 
κληροδοτήματος ΝΙΚ & ΑΓΓ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ» ποσού 
147.011,08 € ο οποίος  παρουσιάζεται πλέον με το ποσό 
των 148.675,16 €.  

1.664,08 
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30-
7413.013 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Ενίσχυση του ΚΑ 30-7413.013 υπάρχουσας πίστωσης 
481.814,00 € με το ποσό των 610.884,81 € όπως 
προέκυψε από την ανωτέρω αυξομείωση και γράφεται 
ως Έσοδο στον  ΚΑ 5111. 50.000,00 € και στον ΚΑ 
5122. 560.884,81€ και μέσω αποθεματικού  μεταφέρεται 
στον ανωτέρω ΚΑ Εξόδων, ο οποίος παρουσιάζεται 
πλέον  με το ποσό των 1.092.698,90 €. 

610.884,81 

25-
7326.009 

Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην ΤΚ 
Κυπαρισσίου από οικία Πουλάκη Παναγιώτη έως 
οικία Χαραμή Χρήστου 
Δημιουργία νέας πίστωσης, η οποία μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού από τον ΚΑ   30-7413.013 με τίτλο» 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» υπάρχουσας 
πίστωσης  1.092.698,90 €, η οποία πλεονάζει.  Πίστωση 
επείγουσα και αναγκαία, προκειμένου να γίνει 
αντικατάσταση του αγωγού λόγω βλάβης.                      

6.000,00 

25-
7135.020 

Προμήθεια και εξοπλισμός αντλιοστασίου ΤΚ 
Βελανιδίων 
Ενίσχυση του ΚΑ 25-7135.020 υπάρχουσας πίστωσης 
50.000,00 €, διότι προέκυψε και η ανάγκη τοποθέτησης 
φίλτρου για τη βελτίωση του νερού, σύμφωνα με την 
αριθ. 50/2014 μελέτη. 
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ   
30-7413.013 με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» υπάρχουσας πίστωσης 1.092.698,90 €, 
η οποία πλεονάζει.                                                 

25.000,00 

15-
6051.002 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. εργαζομένων 
μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα  
Το ποσό των 287,22 €  εγγράφεται σαν έσοδο στον ΚΑ 
1211.006 για την ενίσχυση της γραμμένης πίστωσης των 
3.281,35 € με τίτλο «Επιχορήγηση για  Εισφορά υπέρ 
Ι.Κ.Α. εργαζομένων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα» και  παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 
3.568,57 € και μέσω αποθεματικού μεταφέρεται  στο 
σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ 15-6051.02 για την 
ενίσχυση της γραμμένης πίστωσης των 3.281,35 και  
παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 3.568,57 €. Η εν 
λόγω επιχορήγηση αφορά στην καταβολή εισφορών των 
εργαζομένων στο Δήμο από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 502/30-1-
2014 απόφαση του ΟΑΕΔ. 

287,22 

00-
6117.009 

Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Δήμου Μονεμβασίας 
Το ποσό μεταφέρεται στον εν λόγω ΚΑ, ο οποίος είναι 
και ο σωστός, μέσω αποθεματικού από το λανθασμένο 
ΚΑ  10-6142.002 με τίτλο «Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών 
Δήμου Μονεμβασίας» συνολικής  υπάρχουσας πίστωσης   
12.300,00 €.                         

12.300,00 

00-
6117.010 

Αμοιβή σώματος ορκωτών εκτιμητών για την 
εξαγορά  ακινήτων 
Το ποσό μεταφέρεται στον εν λόγω ΚΑ, ο οποίος είναι 
και ο σωστός, μέσω αποθεματικού από το λανθασμένο 
ΚΑ  10-6142.005 με τίτλο «Αμοιβή σώματος ορκωτών 
εκτιμητών για την εξαγορά ακινήτων» συνολικής 
υπάρχουσας πίστωσης  5.000,00 €. 

5.000,00 
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15-
6162.011 

Απογευματινή και νυκτερινή φύλαξη της Εστίας 
(Σύμβαση 2013) 
Πρόκειται για συνεχιζόμενη δαπάνη, η οποία εκ 
παραδρομής δεν γράφτηκε κατά την αρχική σύνταξη του 
προϋπολογισμού.                          

13.891,05 

15-
6162.012 

Καθαρισμός – Ευπρεπισμός της Εστίας (Σύμβαση 
2013)  
Πρόκειται για συνεχιζόμενη δαπάνη, η οποία εκ 
παραδρομής δεν γράφτηκε κατά την αρχική σύνταξη του 
προϋπολογισμού.  

5.399,73 

15-
6162.013 

Παροχή Υπηρεσιών catering για τη σίτιση των 
μαθητών της Εστίας (Σύμβαση 2013) 
Πρόκειται για συνεχιζόμενη δαπάνη, η οποία εκ 
παραδρομής δεν γράφτηκε κατά την αρχική σύνταξη του 
προϋπολογισμού. 

18.558,14 

10-
6634.009 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
της Εστίας (Σύμβαση 2013) 
Πρόκειται για συνεχιζόμενη δαπάνη, η οποία εκ 
παραδρομής δεν γράφτηκε κατά την αρχική σύνταξη του 
προϋπολογισμού. 

268,93 

20-
7325.023 

Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ για το φωτισμό 
από την Πύλη του Κάστρου Μονεμβασίας μέχρι το 
Λαζαρέτο  
Πρόκειται για την καταβολή δαπάνης στη ΔΕΗ, σύμφωνα 
με τα αριθ. 431/15-11-2013 και 432/15-11-2013 
έγγραφά της, προκειμένου να γίνει η σύνδεση των 
φωτιστικών σωμάτων που τοποθετούνται τώρα που 
εκτελείται το έργο του φωτισμού του δρόμου του 
Κάστρου.                     

9.503,64 

30-
7331.006 

Αντικατάσταση στέγης δημοτικού κτιρίου Αγ. 
Νικολάου Βοιών  
Πρόκειται για έκτακτη και επείγουσα πίστωση, καθώς 
λόγω των βροχοπτώσεων του χειμώνα, η στέγη υπέστη 
καθίζηση με αποτέλεσμα την εισροή υδάτων.                       

12.600,00 

30-
7323.044 

Διαμόρφωση– διαπλάτυνση δρόμου Αγ. Νικολάου 
Μονεμβασίας  
Πρόκειται για αναγκαία και επείγουσα πίστωση, 
προκειμένου να γίνουν εργασίες διαμόρφωσης και 
διαπλάτυνσης στο συγκεκριμένο σημείο της Τοπικής 
Κοινότητας, για την ομαλή πρόσβαση και διέλευση.   

3.000,00 

30-
7135.016 

Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων 
Δημοτικού κτιρίου Αγ. Δημητρίου Μονεμβασίας 
Πρόκειται για αναγκαία και επείγουσα πίστωση, 
προκειμένου να γίνει η αντικατάσταση των κουφωμάτων 
στο δημοτικό κτίριο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. 
Δημητρίου, λόγω φθορών που έχουν υποστεί, οι οποίες 
είναι μη αναστρέψιμες.                       

9.500,00 

30-
7331.010 

Επισκευή δημοτικού κτιρίου Μποζά ΤΚ Ασωπού 
Πρόκειται για αναγκαία και επείγουσα πίστωση, 
προκειμένου να γίνουν εργασίες αποκατάστασης 
διαφόρων ζημιών, που διαπιστώθηκαν στο δημοτικό 
αναψυκτήριο, ενόψει της λειτουργίας του κατά την 
εαρινή περίοδο.  

4.000,00 

30-
7413.012 

Μελέτη χάραξης αιγιαλών ΔΕ Μονεμβασίας 
Πίστωση αναγκαία και επείγουσα, για την ολοκλήρωση 
της χάραξης του αιγιαλού της Δημοτικής Ενότητας 

10.000,00 

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΚ9-Η0Ψ



 5 

Μονεμβασίας. Έχει γίνει χάραξη στο μεγαλύτερο μέρος 
των αιγιαλών και έχουν απομείνει ενδιάμεσα δύο μικρά 
τμήματα, των οποίων η χάραξη είναι απαραίτητη, 
προκειμένου να εκπονηθεί στη συνέχεια η μελέτη του 
αποχετευτικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας.                          

30-
7122.002 

Αγορές ακινήτων 
Πρόκειται για πίστωση, η οποία εκ παραδρομής δεν είχε 
γραφτεί κατά την αρχική κατάρτιση του 
προϋπολογισμού, ενώ είναι αναγκαία, καθότι ο Δήμος 
προτίθεται να προβεί σε αγορές ακινήτων απαραίτητων 
για τη λειτουργία του. Ήδη στην παρούσα συνεδρίαση 
καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για αγορά ακινήτου.                         

30.000,00 

25-
7135.017 

Προμήθεια υποβρυχίου αντλητικού 
συγκροτήματος ενδιάμεσης δεξαμενής ΤΚ 
Αγγελώνας ΔΕ Μονεμβασίας 
Πρόκειται για αναγκαία και επείγουσα πίστωση, για τη 
σύνδεση και λειτουργία της ενδιάμεσης δεξαμενής, 
προκειμένου ενόψει της καλοκαιρινής σαιζόν, να 
λειτουργήσει απρόσκοπτα η υδροδότηση της Τοπικής 
Κοινότητας.                     

5.050,00 

25-
7341.002 

Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου 
Ασωπού-Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων 
Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 
Ενίσχυση του ΚΑ 30-7341.002 υπάρχουσας πίστωσης 
6.044.000,00 € που εκ παραδρομής είχε γραφτεί με το 
ανωτέρω ποσό αντί του σωστού 6.044.400,00 €. 

400,00 

Οι παραπάνω πιστώσεις μεταφέρονται  μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ  30-7413.013 
με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ υπάρχουσας πίστωσης 1.092.698,90 €, η 
οποία πλεονάζει στον επιμέρους ΚΑ. 

15-
6051.002 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. εργαζομένων 
μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα  
Το ποσό των 8.733,39 €  γράφεται σαν έσοδο στον ΚΑ 
1211.006 με τίτλο «Επιχορήγηση για εισφορά υπέρ 
Ι.Κ.Α. εργαζομένων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 
Χαρακτήρα» και μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού στον 
ΚΑ 15-6051.02 για την ενίσχυση της υπάρχουσας 
πίστωσης των 3.281,35 € και παρουσιάζεται πλέον με το 
ποσό των 3.568,57 €.  Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά 
στην καταβολή εισφορών των εργαζομένων στο Δήμο 
από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. 

8.733,39 

30-
7311.007 

Κατασκευή στέγης και διάφορες επισκευές σε 
κτίριο  πρώην κοινοτικού γραφείου Λαμποκάμπου 
ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ 
Ενίσχυση του ΚΑ 30-7311.007 υπάρχουσας πίστωσης 
8.500,00 €, διότι δεν επαρκεί το αρχικό ποσό. Σύμφωνα 
με την αριθ. 16/2014 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, ο προϋπολογισμός 
διαμορφώθηκε στα 12.348,00 €.  

4.100,00 

30-
6262.016 

Εργασίες αποξήλωσης δαπέδου και διαμόρφωση 
χώρου πρώην Πνευματικού Κέντρου Μολάων 
Πίστωση αναγκαία και επείγουσα, προκειμένου μετά την 
πρόσφατη κατεδάφιση του δημοτικού κτιρίου, ο χώρος 
της πλατείας να καταστεί λειτουργικός και προσβάσιμος 
στους πολίτες.                            

15.000,00 
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30-
7331.012 

Επισκευή επιχρισμάτων στο Γυμνάσιο Μολάων.  
Πίστωση έκτακτη και επείγουσα, προκειμένου να γίνουν 
εργασίες επισκευής των σοβάδων, οι οποίοι λόγω των 
βροχοπτώσεων, έχουν παρουσιάσει μούχλα και υγρασία. 
Σύμφωνα με την αριθ. 43/2014 ο προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται στα 12.596,00 €.                         

12.600,00 

30-
7323.060 

Κατασκευή φρεατίων στην ΤΚ Μονεμβασίας. 
Πίστωση αναγκαία και επείγουσα, καθώς προέκυψε η 
ανάγκη κατασκευής νέων φρεατίων και τοποθέτηση 
βανών, για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης.                             

7.200,00 

30-
7331.017 

Συντήρηση και επισκευή στέγης στο κτίριο 
Δημοτικό Σχολείο Φαρακλού (Σύμβαση 2013) 
Πρόκειται για πίστωση, η οποία αφορά σε συνεχιζόμενο 
έργο και εκ παραδρομής δεν γράφτηκε κατά την αρχική 
κατάρτιση του προϋπολογισμού. 

5.000,00 

25-
7331.001 

Επισκευή δεξαμενής στο εργοστάσιο 
επεξεργασίας λυμάτων στην ΤΚ Μονεμβασίας 
(Σύμβαση 2013) 
Πρόκειται για πίστωση, η οποία αφορά σε συνεχιζόμενο 
έργο και εκ παραδρομής δεν γράφτηκε κατά την αρχική 
κατάρτιση του προϋπολογισμού. 

6.000,00 

10-
6634.005 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ (Σύμβαση 2013) 
Πρόκειται για πίστωση, η οποία αφορά σε συνεχιζόμενο 
έργο και εκ παραδρομής δεν γράφτηκε κατά την αρχική 
κατάρτιση του προϋπολογισμού. 

5.800,00 

Οι παραπάνω πιστώσεις μεταφέρονται  μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ  30-7413.013 
με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ υπάρχουσας πίστωσης 1.092.698,90 €, η 
οποία πλεονάζει. 

30-
7323.061 

Οδοποιία στην ΤΚ Μεταμόρφωσης 
Δημιουργία νέας πίστωσης, η οποία μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7323.008 με τίτλο 
«Αποκατάσταση χανδάκων στην ΤΚ Μεταμόρφωσης» 
συνολικής γραμμένης πίστωσης  12.600,00 €. 
Πρόκειται για αλλαγή τίτλου, εκ παραδρομής γράφτηκε 
με τον παραπάνω τίτλο, ενώ αφορά σε έργο Οδοποιίας. 

12.600,00 

 
Β. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων οικ. έτους 2014 και εντάσσει α’ αυτό τα 

παραπάνω έργα, όπως διαμορφώθηκαν με την παρούσα αναμόρφωση. 
 
Γ. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής: 

                                               ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  49.273.462,81€  49.895.032,31€ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ   48.973.462,81€               49.595.032,31€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  300.000,00€  300.000,00€ € και δεν 
υπερβαίνει το 5% του 

συνόλου των τακτικών 
εσόδων του 

προϋπολογισμού έτους 
2014 
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Μειοψηφούντων των κ.κ. Χαραμή, Μέντη και Δουμάνη, όπως στο εισηγητικό μέρος 
αναφέρεται.  

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  57/2014. 

   
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας       Τα Μέλη 
Αβδούλος Σπύρος  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χριστάκος Σταύρος Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Μέντης Γεώργιος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 

 

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΚ9-Η0Ψ


