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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  15/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  252/2015 
 
«Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις επτά (07) του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη 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 15/01.10.2015 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 ένας (21) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμ. Δ.Σ. 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Δρίβας Θεόδωρος 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 3. Λεκάκης Δημήτριος 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος 4. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 5. Δουμάνη  Σοφία 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος 6. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 8. Τσαφατίνου Κατερίνα            Αντιδήμαρχος   
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Βουνελάκης Γεώργιος   
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
12. Κολλιάκος Ιωάννης   
13. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή   
14. Παπαδάκης Πιερρής   
15. Πετράκης Χρήστος   
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
17. Χριστάκος Σταύρος   
18. Κόκκορης Παναγιώτης   
19. Κουλουβάκος Βασίλειος   
20. Σταθάκης Νεκτάριος   
21. 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: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη 
Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, 
Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης. 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος  το 6o  θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
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Η  Οικονομική Επιτροπή με τις αριθ. 244 και 248/2015 αποφάσεις της, εισηγείται την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις από 18/09/2015 και 
01/10/2015 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενώ με την αριθ. 243, 
250, 251, 254, 256 και 267/2015 αποφάσεις της, ανέθεσε την αποκατάσταση ζημιών στην 
πυρόπληκτη περιοχή της Δ.Ε. Βοιών, καθώς και βλαβών σε αντλιοστάσια του Δήμου.   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις:  
 του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59. 

 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013. 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, ως εξής: 

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Ποσό 

30-7135.042 
Δημιουργία νέου 

Δημιουργία συστήματος ερμηνείας 
περιβάλλοντος του αίθριου και της 
αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής 
Παράδοσης Νεάπολης καθώς και 
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αυτού. 
(Δημιουργία συστήματος ερμηνείας 
περιβάλλοντος του αίθριου και της 
αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής 
Παράδοσης Νεάπολης).  
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-6261.008 με τίτλο ίδιο με τον 
ανωτέρω και πίστωση 73.800,00 €.  Η 
αναμόρφωση αυτή γίνεται, διότι η πίστωση αυτή 
είχε εγγραφεί εκ παραδρομής σε κωδικό εργασιών 
(30-6261.008) αντί του ορθού κωδικού 30-
7135.042 που αφορά προμήθεια παγίου λοιπού 
εξοπλισμού.      

73.800,00 

30-7323.075 
Δημιουργία νέου 

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. 
Φοινικίου. 
Πίστωση επείγουσα και έκτακτη, καθώς απαιτείται 
η κατασκευή του τοιχίου σε δημοτικό δρόμο της 
Κοινότητας, που έχει υποχωρήσει το οδόστρωμα. 
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» εγγεγραμμένης πίστωσης 
267.380,76 €, η οποία πλεονάζει. 

5.500,00 

15-6162.010 
Ενίσχυση 
υπάρχουσας 
 

Υπηρεσίες σίτισης για τη μαθητική Εστία. 
Πίστωση επείγουσα και απαραίτητη, καθώς το  
τρέχον σχολικό έτος 2015-2016 η δύναμη των 
μαθητών αυξήθηκε λόγω και της λειτουργίας 
νέων ειδικοτήτων στο 1ο ΕΠΑΛ Μολάων με 
αποτέλεσμα η προϋπολογισθείσα δαπάνη που 
απαιτείται να είναι μεγαλύτερη για την κάλυψη 
των αναγκών σίτισης 20 περίπου φιλοξενούμενων 
μαθητών.  Το ποσό μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού από τον ΚΑ 80-8113.001 με τίτλο 
«ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ» πίστωσης 17.834,55 €, 
προκειμένου να ενισχυθεί ο Κ.Α. 15-6162.010 με 
αρχική πίστωση 24.600,00 €, όπου πλεονάζει. 

9.300,00 

15-6051.002 
Δημιουργία νέου 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εργαζομένων 
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα. 
Εγγράφεται  το ποσό των 52.000,00 € σαν έσοδο  
στον Κ.Α. 1211.006  με τίτλο  «Επιχορήγηση για  

52.000,00 
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Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. εργαζομένων μέσω 
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» 
(σύμφωνα με το αριθ. 53330/02.07.15 έγγραφο 
του ΟΑΕΔ) και μέσω αποθεματικού μεταφέρεται 
στον εν λόγω ΚΑ  Εξόδων 15-6051.002. 

30-7413.028 
Δημιουργία νέου 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
το νέο κόμβο της ΔΚ Μολάων Δήμου 
Μονεμβασίας. 
Πίστωση επείγουσα και απαραίτητη, καθώς είναι 
απαραίτητη η εκπόνηση της μελέτης για την 
ένταξη του έργου στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.  Το 
ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον 
ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» εγγεγραμμένης πίστωσης 
267.380,76 €, η οποία πλεονάζει.  

10.000,00 

25-6162.009 
Ενίσχυση 
υπάρχουσας 
 

Καταμέτρηση υδρομετρητών στις ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ-ΑΣΩΠΟΥ-ΖΑΡΑΚΑ. 
Πίστωση έκτακτη και επείγουσα, καθώς η 
υπάρχουσα πίστωση των 18.000 €, δεν επαρκεί 
για την ολοκλήρωση της εργασίας. Το ποσό  
μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 25-
6262.002 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ-
ΑΣΩΠΟΥ-ΖΑΡΑΚΑ» πίστωσης 10.000,00 €, η 
οποία πλεονάζει.  

2.000,00 

10-6117.007 
Δημιουργία νέου 

Υπηρεσίες παραγωγής γεωγραφικών 
υπόβαθρων μεγάλης κλίμακας για το 
σύνολο του Δήμου Μονεμβασίας 
(αεροφωτογράφιση). 
Άμεση ανάγκη για αεροφωτογράφηση σε πολύ 
μεγάλη ανάλυση, η οποία προκύπτει από την 
υποχρέωση αποτύπωσης της υφιστάμενης 
κατάστασης, της επικαιροποίηση των δεδομένων 
που καλείτε να διαχειρισθεί ο Δήμος ώστε να 
ανταποκριθεί στις υπηρεσίες προς τον Πολίτη, 
ιδιαίτερα σε κοινωφελή δίκτυα και παροχή 
υπηρεσιών. Το τελευταίο διάστημα ειδικά με τις 
φυσικές καταστροφές αλλά και τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή, η 
αποτύπωση της ισχύουσας κατάστασης μέσω της 
δημιουργίας υποβάθρων μεγάλης ανάλυσης είναι 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία. 
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 10-6612.005 με τίτλο «Προμήθεια 
διαφόρων φακέλων αλληλογραφίας» ποσού 
15.000,00 € και από τον ΚΑ 10-6265.010 με τίτλο 
«Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών και 
μεγαφωνικών εγκαταστάσεων του Δήμου, 
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας 
ανταλλακτικών» με ποσό 9.600,00 €, πιστώσεις οι 
οποίες πλεονάζουν.  

24.600,00 

10-6012.003 
Δημιουργία νέου 

Αποζημίωση υπαλλήλων που ασχολήθηκαν 
στην προπαρασκευή και διεξαγωγή του 
δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015. 
 Εγγράφεται  το ποσό των 9.300,00 € σαν έσοδο 
στον Κ.Α. 1211.004 με τίτλο  «Επιχορήγηση για 

9.300,00 
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αποζημίωση υπαλλήλων που ασχολήθηκαν με την 
προπαρασκευή και διεξαγωγή του 
δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015» 
(Σύμφωνα με το 30801/08.09.2015 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και το 
63830/1740/05.08.2015 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης) και μέσω 
αποθεματικού μεταφέρεται στον εν λόγω ΚΑ  
Εξόδων 10-6012.002, ο οποίος θα παρουσιάζεται 
με ποσό 12.350,00 €. 

10-6012.005 
Δημιουργία νέου 

Αποζημίωση υπαλλήλων που ασχολήθηκαν 
στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των 
βουλευτικών εκλογών της 20ης 
Σεπτεμβρίου 2015. 
 Εγγράφεται  το ποσό των 8.272,00 € σαν έσοδο  
στον Κ.Α. 1211.008  με τίτλο «Επιχορήγηση για 
αποζημίωση υπαλλήλων που ασχολήθηκαν με την 
προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών 
εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015» (Σύμφωνα 
με το 30810/17.09.2015 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών) και  μέσω αποθεματικού 
μεταφέρεται στον ΚΑ  Εξόδων 10-6012.005, ο 
οποίος θα παρουσιάζεται με ποσό 8.272,00 €. 

8.272,00 

40-6117.001 
Δημιουργία νέου 

Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πολεοδομίας και 
γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 
Δήμου Μονεμβασίας.  
Πίστωση απολύτως απαραίτητη, η αναγκαιότητα 
της οποίας προκύπτει από τις συνεχώς 
αυξανόμενες ανάγκες εξυπηρέτησης τόσο των 
υπηρεσιών όσο και των δημοτών, σε χορήγηση 
στοιχείων και ανταπόκριση αιτημάτων, που λόγω 
της αναλογικής κατάστασης των υποβάθρων και 
της αναντιστοιχίας των διαχρονικών μεταβολών 
σε κλίμακα-ακρίβεια και γεωαναφοράς, 
εμποδίζουν τη ροή των εργασιών και καθιστούν 
άμεση ανάγκη της μετάπτωσης πολεοδομικών 
δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, εντός ενιαίου 
περιβάλλοντος.  Το ποσό μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ εγγεγραμμένης 
πίστωσης 267.380,76 €. 

24.600,00 

30-6262.034 
Δημιουργία νέου 

Έκτακτες αντιπλημμυρικές εργασίες για την 
αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν 
από την πυρκαγιά της 17.07.2015 στην Δ.Κ. 
Νεάπολης, Τ.Κ. Φαρακλού, Τ.Κ. Λαχίου και 
Τ.Κ. Μεσοχωρίου της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου 
Μονεμβασίας. 
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 267.380,76  €, όπου 
πλεονάζει. (Έκτακτη ανάθεση με την 243/2015 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).  

44.993,40 

25-6264.001 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 

Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών 
μηχανημάτων αντλιοστασίων.  
 Ενίσχυση Κ.Α. 25-6264.001 κατά 1.143,90 € 
λόγω ανεπάρκειας αρχικής πίστωσης 30.000,00 €. 

1.143,90 
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Το ποσό  μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 25-7135.016 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ», υπάρχουσας πίστωσης 27.700,80 €, 
η οποία πλεονάζει. (Έκτακτη ανάθεση με την 
251/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 

25-6262.006 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 

Αποκαταστάσεις εκτάκτων βλαβών στα 
δίκτυα ύδρευσης. 
Ενίσχυση Κ.Α. 25-6262.006 υπάρχουσας 
πίστωσης 2.268,78 € κατά 8.500,00 € λόγω 
ανεπάρκειας. Το ποσό μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού ως εξής: ποσό 5.000,00 € από τον 
ΚΑ 25-6262.009 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» υπάρχουσας πίστωσης 
5.000,00 € και ποσό 3.500,00 € από τον Κ.Α. 25-
6262.031 με τίτλο «ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ» υπάρχουσας πίστωσης 5.000,00 €, οι 
οποίες πλεονάζουν στου επιμέρους ΚΑ. (Έκτακτες 
αναθέσεις με τις αριθ. 250 και 254/2015 
αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής). 

8.500,00 

30-7323.076 
Δημιουργία νέου 

Διαμόρφωση χώρου αντλιοστασίου Αγίου 
Νικολάου Δ.Ε Βοιών.  
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 267.380,76  € όπου 
πλεονάζει. (Έκτακτη ανάθεση με την αριθ.  
256/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 

12.598,00 

30-6262.035 
Δημιουργία νέου 

Έκτακτες αντιπλημμυρικές εργασίες στην 
Τ.Κ. Φαρακλού της ΔΕ Βοιών. 
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από 
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωσης 267.380,76 € όπου 
πλεονάζει. (Έκτακτη ανάθεση με την αριθ. 
267/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 

7.380,00 

 
 
2. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα  Έργων οικ. έτους 2015 και εντάσσει σ’ αυτό, τα 

ανωτέρω έργα των ΚΑ 30-7323.075 και 30-7323.076. 
 

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

   ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 44.601.670,97€ 44.601.670,97€ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  44.348.293,53€                                     44.348.293,53€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 253.377,44€ 253.377,44€ και δεν 
υπερβαίνει το 5% του 

συνόλου των τακτικών 
εσόδων του 

προϋπολογισμού 
τρέχοντος έτους. 
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 Ο κ. Βελιώτης επισημαίνει τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών 
του ΚΑ 10-6117.007. 

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου, η οποία δεν ψηφίζει τις πιστώσεις των 
ΚΑ 30-7135.042, 30-7323.075 και 10-6117.007. 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  252/2015. 
 

 Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                         Η Γραμματέας       Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Απούσα 
 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Χριστάκος Σταύρος 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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