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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο 13/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  225/2011 
 

«Πεξί αλακνξθώζεωο ηνπ δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2011». 
 

   ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κελόο Ινπιίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Παξαζθεπή θαη 
ώξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα 
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, 
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 13/11-07-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία 
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67  ηνπ Ν.3852/2010 
(ΦΔΚ Α' 87). 
  Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ, παξόληα ηα είθνζη δύν  (22) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο  πξόεδξνο 1. Σζάθνο Κσλζηαληίλνο (ρεη.211/2011 

Α.Γ..) 
2. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 2. Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
3. Καινγεξίλεο Ηιίαο 3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
4. Κνιιηάθνο Ισάλλεο 4. Υαξακήο Αληώληνο 
5. Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 5. Κξππσηόο Παλαγηώηεο 
6. Λύξαο Υαξάιακπνο   
7. Μαξνύζεο Υξάιακπνο   
8. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
9. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
11. νπξιάο Ισάλλεο   
12. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
13. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
14. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
15. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο   
16. Μηραιόπνπινο Μηραήι   
17. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
18. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
19. Σζάθνο Πέηξνο   
20. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
21. Μέληεο Γεώξγηνο   
22.  Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  
Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 

  Από ηνπο πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο 
Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, θάγθνο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγίνπ Ισάλλνπ, Κνπξθνύιεο 
Υαξάιακπνο Άλσ Καζηαλέαο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Διέαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ,  
Βαξβαξέζνο Γεώξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ληξώλ, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. 
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Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Κιεξνλόκνο Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ,  
Ρνβάηζνο Μηραήι Σ.Κ. Υάξαθα. 
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην επόκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ θ. Αληηδήκαξρν θ. Ι. Κνιιηάθν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Επειδή, έσοςν πποκύτει επείγοςζερ ανάγκερ(πλην έπγυν) οι οποίερ δεν είσαν πποβλεθθεί 
ζηον πποϋπολογιζμό ηος Δήμος Μονεμβαζίαρ ηος ηπέσονηορ έηοςρ παπίζηαηαι ανάγκη 
δημιοςπγίαρ πιζηώζευν για ηην κάλςτη ηυν αναγκών αςηών. Πποκειμένος να γίνει αςηό ππέπει 
να πποηγηθεί η μεηαθοπά πιζηώζευν, από ζςγκεκπιμένοςρ Κ.Α. ηος πποϋπολογιζμού ηος 
ηπέσονηορ έηοςρ ζηοςρ οποίοςρ αςηέρ είναι εγγεγπαμμένερ, ζηο αποθεμαηικό κεθάλαιο ηος 
Δημοηικού πποϋπολογιζμού και ζηη ζςνέσεια μεηαθοπά από ηο αποθεμαηικό κεθάλαιο ηος 
δημοηικού πποϋπολογιζμού για ηη δημιοςπγία ηυν καινούπιυν πιζηώζευν 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη κεηά ηελ από 08-07-2011 εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 
ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έιαβε ππόςε ηεο: 

 ηελ παξ 5 άξζξν 23 Ν. 3536/07 

 ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α') 
 ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο έηνπο 2011  ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ 

αξηζ.117/2011 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εγθξίζεθε από ηελ 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε  κε ηελ αξηζ. 6280/867 26-5-2011 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ 
Γξακκαηέα. 

  1)Σελ αξηζ. 206/21-6-2011 αηνκηθή εηδνπνίεζε ρξεώλ από ηελ εθνξία γηα πιεξσκή 
θόξνπ-κηζζώκαηα ζαιάζζεο πνζνύ 8.354,20 € γηα ηελ θαηαβνιή κηζζώκαηνο 3νπ έηνπο 2011 γηα 
ρξήζε αηγηαινύ ζηνλ νηθηζκό ηεο Πιύηξαο ηεο ΓΔ Αζσπνύ. 

2) Σελ αλαγθαία ελίζρπζε ηνπ ΚΑ 25-6162.002  κε ηίηιν «Πιεξσκή γηα ηνλ έιεγρν 
πνηόηεηαο λεξνύ»  κε ην πνζό ησλ 2.720,00 €  πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί ε αλσηέξσ εξγαζία  
γηα ηελ νπνία είρε ππνγξαθεί ζύκβαζε από ηνπο πξώελ θαπνδηζηξηαθνύο δήκνπο κε εξγαζηήξην. 

3) Σελ εγγξαθή λέαο πξνκήζεηαο γηα ηαρπκεηξηθό όξγαλν θαη GPS. 
Δηζεγνύκαη 

  Σελ αλακόξθσζε ηνπ δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο, σο εμήο: 
 Α. Από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην λα κεηαθεξζνύλ νη παξαθάησ πηζηώζεηο: 

 Σηον ΚΑ  70-6236.001 ποζό 8.354,20 €  για ηη δημιοςπγία νέαρ πίζηυζηρ με ηίηλο 
«Μίζθυμα παπασώπηζηρ σπήζηρ και εκμεηάλλεςζηρ καηαθςγίος ηοςπιζηικών ζκαθών 
ζηην Πλύηπα». 

 ηνλ ΚΑ 25-6162.002 ποζό 2.720,00 €, για ηην ενίζσςζη ηηρ γπαμμένηρ πίζηυζηρ ηυν 
20.720,00 € με ηίηλο «Πληπυμή για ηον έλεγσο ποιόηηηαρ νεπού».  Το ποζό αςηό 
πποέπσεηαι από ηο αποθεμαηικό ζηο οποίο ζςμπεπιλαμβάνεηαι και ςπόλοιπο από 
ανηαποδοηικά έζοδα ηηρ ύδπεςζηρ.  

 Σηον ΚΑ 30-7135.005 ποζό 15.000,00 € για ηη δημιοςπγία νέαρ πίζηυζηρ με ηίηλο 
«Ππομήθεια ηασςμεηπικού οπγάνος και GPS».  
 
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010, ησλ άξζξσλ 155 & 161 ηνπ Ν. 3463/2006 
(Γ.Κ.Κ.), ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ από 17-5/15-6-59 Β.Γ/ηνο, ηελ από 08/07/2011 εηζήγεζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (άξζξν 23 παξ. 5 Ν. 3536/2007) θαη κεηά από δηαινγηθή 
ζπδήηεζε: 

Απνθαζίδεη ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.    Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ηξέρνληνο έηνπο, σο εμήο: 
Α. Από ην απνζεκαηηθό θεθάιαην λα κεηαθεξζνύλ νη παξαθάησ πηζηώζεηο: 

 Σηον ΚΑ  70-6236.001 ποζό 8.354,20 € για ηη δημιοςπγία νέαρ πίζηυζηρ με ηίηλο 
«Μίζθυμα παπασώπηζηρ σπήζηρ και εκμεηάλλεςζηρ καηαθςγίος ηοςπιζηικών ζκαθών 
ζηην Πλύηπα». Η εν λόγυ πίζηυζη εκ παπαδπομήρ δεν γπάθηηκε καηά ηην απσική 
ζύνηαξη ηος πποϋπολογιζμού, αθοπά δε ζηη συποθέηηζη ηος ηοςπιζηικού καηαθςγίος 
ηηρ Πλύηπαρ. 

 ηνλ ΚΑ 25-6162.002 ποζό 2.720,00 €, για ηην ενίζσςζη ηηρ γπαμμένηρ πίζηυζηρ ηυν 
20.720,00 € με ηίηλο «Πληπυμή για ηον έλεγσο ποιόηηηαρ νεπού».  Το ποζό αςηό 
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πποέπσεηαι από ηο αποθεμαηικό ζηο οποίο ζςμπεπιλαμβάνεηαι και ςπόλοιπο από 
ανηαποδοηικά έζοδα ηηρ ύδπεςζηρ.  

 Σηον ΚΑ 30-7135.005 ποζό 15.000,00 € για ηη δημιοςπγία νέαρ πίζηυζηρ με ηίηλο 

«Ππομήθεια ηασςμεηπικού οπγάνος και GPS». Σα όξγαλα απηά είλαη απνιύησο 
απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 
Β. Μεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ  
 

25.152.916,88 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ  
 

24.726.208,47 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ  
 

      426.708,41 

 
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  225/2011. 

    
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 

       Ο Πξόεδξνο                      Ο Γξακκαηέαο                  Σα   Μέιε 
 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Μνιάνη 25-07-2011 
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 
 
 Παπαδάθε Δπγελία 

   Μέληεο Γεώξγηνο Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Λύξαο Υαξάιακπνο 
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ισάλλεο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
Μηραιόπνπινο Μηραήι 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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