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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ     

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο  7εο/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  83/2013 
 
«Πεξί αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2013». 
 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο έληεθα  (11) ηνπ κελόο Απξηιίνπ 2013, εκέξα ηεο εβδνκάδνο 
Πέκπηε 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 7/05-04-2013 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  (20) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο            Πξόεδξνο Γ.. 1. Μηραιόπνπινο Μηραήι Αληηπξόεδξνο Γ.. 
2. Υξηζηάθνο ηαύξνο        Γξακκαηέαο Γ.. 2. Μαξνύζεο Υαξάιακπνο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο 3. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
4. Καινγεξίλεο Ηιίαο           Αληηδήκαξρνο  4. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο 
5. Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.      Αληηδήκαξρνο 5. Υαξακήο Αληώληνο 
6. Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο     Αληηδήκαξρνο 6. Σζάθνο Κσλζηαληίλνο 
7. Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο 7. Κξππσηόο Παλαγηώηεο 
8. νπξιάο Ισάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
9. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
10. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο   
11. Κνιιηάθνο Ισάλλεο   
12. Λύξαο Υαξάιακπνο   
13. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
14. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
15. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
16. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
17. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
18. Σζάθνο Πέηξνο   
19. Μέληεο Γεώξγηνο   
20. 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, Μπηιιίλεο Παλαγηώηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Μάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, 
Μπίιηαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Σδεξεθόο 
Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ Καζηαληάο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Μαπξνκηράιε Θενλία Σ.Κ. 
Κππαξηζζίνπ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. 
Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ. 
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ έθηνπ (6νπ) Θέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο θαη 
κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ έλαηνπ (9νπ) Θέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Μέληεο Γεώξγηνο. 
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 11o ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Κσλ/λν Μαπξνκηράιε, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηελ από 
5/4/2013 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ηελ 
αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ ΔΠΓ έηνπο 2013, γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζώλ 
αλαγθώλ, νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί θαηά ηελ αξρηθή ηνπ ζύληαμε, θαζώο θαη γηα ηελ 
ελίζρπζε ππαξρνπζώλ, σο εμήο: 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΗΓΔΙΣΑΙ 
Σε δεκηνπξγία ησλ θαησηέξσλ λέσλ  ή ελίζρπζε ππαξρόλησλ πηζηώζεσλ: 
1) ηνλ Κ.Α 80-8122.043  ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνύ 184.373,74 €  κε ηίηιν 

Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ΓΚ Μνιάσλ (1νο Λνγαξηαζκόο). Σν πνζό ησλ 
184.373,74€ ζα κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΚΑ 25-7326.028 κε ηίηιν 
Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ΓΚ Μνιάσλ ππάξρνπζαο πίζησζεο 920.000,00 € 

2) ηνλ Κ.Α 80-8117.029  ζα γξαθεί λέα πίζησζε  πνζνύ 300.000,00 €  κε ηίηιν Απόδνζε 
ππνινίπνπ ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο 2012 πξνο ην Ν.Π. ηνπ Γήκνπ.  Σν πνζό ησλ 300.000,00€ ζα 
κεηαθεξζεί δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΚΑ 00-6715.001 κε ηίηιν Δπηρνξήγεζε δεκνηηθώλ  
ΝΠΓΓ ππάξρνπζαο πίζησζεο 600.000,00 €. (Με ηελ ΑΓ 52/2013 ηξνπνπνηήζεθε ε εηήζηα 
ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ πξνο ην ΝΠ ζην ύςνο ησλ 300.000,00 €). 

3) ηνλ Κ.Α 30-7333.010  ζα γξαθεί  λέα πίζησζε πνζνύ 5.100,00€ κε ηίηιν Καηαζθεπή 
θαη επηζθεπή θξεαηίσλ όκβξησλ πδάησλ.  Σν πνζό ησλ 5.100,00€ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ 
ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 30-7413.013 κε ηίηιν Μειέηεο Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο πίζησζεο 895.902,15 €. 

4) ηνλ Κ.Α 30-7331.014  ζα γξαθεί  λέα πίζησζε πνζνύ 3.500,00 € κε ηίηιν Δπηζθεπή – 
ζπληήξεζε Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ ζηε ΓΔ Μνιάσλ. Σν πνζό ησλ 3.500,00€ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ 
αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 30-7413.013 κε ηίηιν Μειέηεο Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο πίζησζεο 895.902,15€. 

5)  ηνλ Κ.Α 30-7333.011  ζα γξαθεί λέα πίζησζε   πνζνύ 12.000,00€ κε ηίηιν 
Απνθαηάζηαζε θαηαξεπζάλησλ ηνηρίσλ αληηζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ δξόκνπ ιόγσ 
εληόλσλ βξνρνπηώζεσλ  ζηελ ΣΚ Ρεηρέαο. Σν πνζό ησλ 12.000,00€ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ 
αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 30-7413.013 κε ηίηιν Μειέηεο Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο πίζησζεο 895.902,15€. 

6)  ηνλ Κ.Α 00-6822.001  ζα γξαθεί  λέα πίζησζε πνζνύ 2.000,00€ κε ηίηιν Πξόζζεηεο 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνο ΙΚΑ κεηά πξνζαπμήζεσλ. Σν πνζό ησλ 2.000,00€ ζα κεηαθεξζεί 
από ην απνζεκαηηθό. 

7)  ηνλ Κ.Α 30-7135.036  ζα γξαθεί  λέα πίζησζε πνζνύ  1.336,74€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα 
πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ θαη θαηόπηξσλ (ζπλερηδόκελν). Σν πνζό ησλ 1.336,74€ ζα 
κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό. 

8)   ηνλ Κ.Α 30-6662.012  ζα γξαθεί  λέα πίζησζε  πνζνύ 504,79€ κε ηίηιν  Πξνκήζεηα 
νηθνδνκηθώλ θαη αδξαλώλ πιηθώλ (ζπλερηδόκελν).  Σν πνζό ησλ 504,79€ ζα κεηαθεξζεί από ην 
απνζεκαηηθό. 

9)  ηνλ Κ.Α 30-7135.037  ζα γξαθεί  λέα πίζησζε  πνζνύ 3.000,00€ κε ηίηιν Πξνκήζεηα 
εηδηθνύ θόζθηλνπ γηα αδξαλή πιηθά.  Σν πνζό ησλ 3.000,00€ ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό. 

10) ηνλ Κ.Α 25-7326.050  ζα γξαθεί  λέα πίζησζε πνζνύ  12.000,00€ κε ηίηιν 
Δπεθηάζεηο αγσγώλ   θαη θαηαζθεπή παξνρώλ ύδξεπζεο ζηελ ΓΚ Νεάπνιεο .  Σν πνζό ησλ 
12.000,00€ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 25-
7326.048 κε ηίηιν Δπεθηάζεηο αγσγώλ  ύδξεπζεο ζηελ ΓΚ Νεάπνιεο ππάξρνπζαο πίζησζεο 
12.000,00€ . 
  11) ηνλ Κ.Α 25-7412.007  ζα γξαθεί  λέα πίζησζε πνζνύ  2.460,00€ κε ηίηιν Σερληθή-
Γεσινγηθή έθζεζε λέαο πδξεπηηθήο πδξνγεώηξεζεο ΣΚ πθέαο (ζέζε Μπξνθνύηζα) Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο.  Σν πνζό ησλ 2.460,00€ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ 
απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 30-7413.013 κε ηίηιν Μειέηεο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο πίζησζεο 
895.902,15€. 

12) ηνλ Κ.Α 25-7412.008  ζα γξαθεί  λέα πίζησζε πνζνύ  2.460,00€ κε ηίηιν  Σερληθή-
Γεσινγηθή έθζεζε λέαο πδξεπηηθήο πδξνγεώηξεζεο ΣΚ Αγ. Γεσξγίνπ  (ζέζε Λάδα) Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο.  Σν πνζό ησλ 2.460,00€ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ 
απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 30-7413.013 κε ηίηιν Μειέηεο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο πίζησζεο 
895.902,15€ 
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13) ηνλ Κ.Α 20-7325.014  ζα γξαθεί  λέα πίζησζε πνζνύ  503,27€ κε ηίηιν  ύλδεζε κε 

ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ  ζηνλ νηθηζκό Πιύηξα ηεο ΣΚ Παπαδηαλίθσλ. Σν πνζό ησλ 503,27€ ζα 
κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 30-7413.013 κε ηίηιν 
Μειέηεο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο πίζησζεο 895.902,15€. 

14) ηνλ Κ.Α 20-7335.003  ζα γξαθεί  λέα πίζησζε πνζνύ  6.300,00€ κε ηίηιν  
Απνθαηάζηαζε ειεθηξηθήο βιάβεο δεκνηηθνύ θσηηζκνύ από πιαηεία έσο θεληξηθό αληιηνζηάζην 
ζηελ ΣΚ Μνλεκβαζίαο.  Σν πνζό ησλ 6.300,00€ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα 
κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 30-7413.013 κε ηίηιν Μειέηεο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο 
πίζησζεο 895.902,15€. 

15) ηνλ Κ.Α 30-7336.004  ζα γξαθεί  λέα πίζησζε πνζνύ  6.000,00€ κε ηίηιν  Δπηζθεπή 
καληξόηνηρνπ ζην Γεκνηηθό ρνιείν Μνλεκβαζίαο. Σν πνζό ησλ 6.000,00€ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ 
αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 30-7413.013 κε ηίηιν Μειέηεο Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο ππάξρνπζαο πίζησζεο 895.902,15€. 

16) Ο  ΚΑ 10-6162.002 κε ηίηιν: Δξγαζία θαζαξηζκνύ δεκνηηθώλ θηηξίσλ ύκβαζε 2012 
πνζνύ 3.289,06€ ζα εληζρπζεί κε ην πνζόλ ησλ 1.692,44€ θαη ζα παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην 
πνζό ησλ 4.981,50€. Δθ παξαδξνκήο είρε αλαγξαθεί θαηά ηε ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
κηθξόηεξν πνζό. Σν πνζόλ ησλ 1.692,44 € ζα κεηαθεξζεί από ην απνζεκαηηθό.  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θνπ Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε 
ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 225 ηνπ Ν. 3852/2010, 
ησλ άξζξσλ 155 & 161 ηνπ Ν. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.), ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ από 17-5/15-6-59 
Β.Γ/ηνο, ηελ από 5/4/2013 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη κεηά από δηαινγηθή 
ζπδήηεζε: 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία 
Α. Αλακνξθώλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ην Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. 

έηνπο 2013, σο εμήο:  
1) ηνλ Κ.Α 80-8122.043 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 184.373,74 € κε ηίηιν 

«Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ΓΚ Μνιάσλ (1νο Λνγαξηαζκόο)». Σν 
πνζό ησλ 184.373,74 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΚΑ 25-7326.028 κε ηίηιν 
«Αληηθαηάζηαζε εζσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο ΓΚ Μνιάσλ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 920.000,00 
€. Δθ παξαδξνκήο γξάθηεθε νιόθιεξν ην πνζό ζηνλ επηκέξνπο ΚΑ, θαζώο ην πνζό ησλ 
184.373,84 € πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 1ν ινγαξηαζκό, ν νπνίνο έρεη εθδνζεί κέζα ζην έηνο 2012.   

2) ηνλ Κ.Α 80-8117.029 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 300.000,00 € κε ηίηιν «Απόδνζε 
ππνινίπνπ ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο 2012 πξνο ην Ν.Π. ηνπ Γήκνπ».  Σν πνζό ησλ 
300.000,00 € κεηαθέξεηαη δηα κέζνπ απνζεκαηηθνύ από ηνλ ΚΑ 00-6715.001 κε ηίηιν 
«Δπηρνξήγεζε δεκνηηθώλ ΝΠΓΓ» ππάξρνπζαο πίζησζεο 600.000,00 €. (Με ηελ 52/2013 ΑΓ 
ηξνπνπνηήζεθε ε εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ πξνο ην Ν.Π. ζην ύςνο ησλ 
300.000,00 €). 

3) ηνλ Κ.Α 30-7333.010 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 5.100,00 € κε ηίηιν «Καηαζθεπή 
θαη επηζθεπή θξεαηίσλ όκβξησλ πδάησλ». Αλαγθαία πίζησζε, θαζώο θαη πξόθεηηαη γηα 
επηζθεπέο θξεαηίσλ παιαηώλ θαηεζηξακκέλσλ θξεαηίσλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ζε ζπλδέζεηο ηνπ 
δηθηύνπ ύδξεπζεο, πνπ έγηλαλ πξόζθαηα ζηε Γεκ. Δλόηεηα Μνιάσλ. Σν πνζό ησλ 5.100,00 € 
κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 30-7413.013 κε 
ηίηιν «Μειέηεο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 895.902,15 €, πνζό ην νπνίν 
πιενλάδεη. 

4) ηνλ Κ.Α 30-7331.014 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 3.500,00 € κε ηίηιν «Δπηζθεπή – 
ζπληήξεζε Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ ζηε ΓΔ Μνιάσλ». Γύν δεκνηηθά θηίξηα έρνπλ ππνζηεί 
δεκηέο, ζε έλα από απηά θαηέξξεπζε εζσηεξηθή θακάξα θαη ρξήδνπλ άκεζεο απνθαηάζηαζεο.  Σν 
πνζό ησλ 3.500,00 € κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 
30-7413.013 κε ηίηιν «Μειέηεο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 895.902,15 €, πνζό 
ην νπνίν πιενλάδεη.  

5) ηνλ Κ.Α 30-7333.011 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 12.000,00 € κε ηίηιν 
«Απνθαηάζηαζε θαηαξεπζάλησλ ηνηρίσλ αληηζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ δξόκνπ 
ιόγσ εληόλσλ βξνρνπηώζεσλ ζηελ Σ.Κ. Ρεηρέαο». Αλαγθαίν έξγν ιόγσ δεκηώλ πνπ έρεη 
ππνζηεί ν δξόκνο θαη ην ηνηρίν αληηζηήξημεο ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα. Σν πνζό ησλ 12.000,00 € 
κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 30-7413.013 κε 

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΚ9-ΚΗΦ



 4 

ηίηιν «Μειέηεο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 895.902,15 €, πνζό ην νπνίν 
πιενλάδεη.  

6) ηνλ Κ.Α 00-6822.001 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 2.000,00 € κε ηίηιν «Πξόζζεηεο 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνο ΙΚΑ κεηά πξνζαπμήζεσλ». Δθ παξαδξνκήο δελ είρε 
αλαγξαθεί θαηά ηελ αξρηθή ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2013. Σν πνζό ησλ 2.000,00 € 
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. 

7) ηνλ Κ.Α 30-7135.036 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 1.336,74 € κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 
πιεξνθνξηαθώλ πηλαθίδσλ θαη θαηόπηξσλ (ζπλερηδόκελν)». Δθ παξαδξνκήο δελ είρε 
αλαγξαθεί θαηά ηελ αξρηθή ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2013. Σν πνζό ησλ 1.336,74 € 
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. 

8) ηνλ Κ.Α 30-6662.012 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 504,79 € κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 
νηθνδνκηθώλ θαη αδξαλώλ πιηθώλ (ζπλερηδόκελν)». Δθ παξαδξνκήο δελ είρε αλαγξαθεί 
θαηά ηελ αξρηθή ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2013. Σν πνζό ησλ 504,79 € κεηαθέξεηαη από ην 
απνζεκαηηθό. 

9)  ηνλ Κ.Α 30-7135.037 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 3.000,00 € κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 
εηδηθνύ θόζθηλνπ γηα αδξαλή πιηθά». Δίλαη απνιύησο αλαγθαία ε πξνκήζεηα ηνπ θόζθηλνπ, 
γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αδξαλώλ πιηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα κεραλήκαηα 
ηνπ Γήκνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ νδνζηξσζίαο. Σν πνζό ησλ 3.000,00 € 
κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό. 

10) ηνλ Κ.Α 25-7326.050 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 12.000,00 € κε ηίηιν 
«Δπεθηάζεηο αγσγώλ θαη θαηαζθεπή παξνρώλ ύδξεπζεο ζηε ΓΚ Νεάπνιεο». Σν πνζό 
ησλ 12.000,00 €  κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 
25-7326.048 κε ηίηιν «Δπεθηάζεηο αγσγώλ  ύδξεπζεο ζηελ ΓΚ Νεάπνιεο». Δθ παξαδξνκήο έρεη 
γξαθηεί ιαλζαζκέλα ν ηίηινο. 
  11) ηνλ Κ.Α 25-7412.007 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 2.460,00 € κε ηίηιν «Σερληθή-
Γεσινγηθή έθζεζε λέαο πδξεπηηθήο πδξνγεώηξεζεο ΣΚ πθέαο (ζέζε Μπξνθνύηζα) 
Γήκνπ Μνλεκβαζηάο». Μεηά ηελ πξόζθαηε αλόξπμε ηεο γεώηξεζεο ζηελ Σ.Κ. πθέαο, είλαη 
απαξαίηεηε ε εθπόλεζε ηεο ελ ιόγσ έθζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε άδεηα ρξήζεο λεξνύ. Σν 
πνζό ησλ 2.460,00 € κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 
30-7413.013 κε ηίηιν «Μειέηεο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 895.902,15 €, πνζό 
ην νπνίν πιενλάδεη. 

12) ηνλ Κ.Α 25-7412.008 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 2.460,00 € κε ηίηιν «Σερληθή-
Γεσινγηθή έθζεζε λέαο πδξεπηηθήο πδξνγεώηξεζεο ΣΚ Αγ. Γεσξγίνπ (ζέζε Λάδα) 
Γήκνπ Μνλεκβαζηάο». Μεηά ηελ πξόζθαηε αλόξπμε ηεο γεώηξεζεο ζηελ Σ.Κ. Αγ. Γεσξγίνπ, 
είλαη απαξαίηεηε ε εθπόλεζε ηεο ελ ιόγσ έθζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε άδεηα ρξήζεο 
λεξνύ. Σν πνζό ησλ 2.460,00 € κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ 
απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 30-7413.013 κε ηίηιν «Μειέηεο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο 
πίζησζεο 895.902,15 €, πνζό ην νπνίν πιενλάδεη.  

13) ηνλ Κ.Α 20-7325.014 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 503,27 € κε ηίηιν  «ύλδεζε κε 
ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ ζηνλ νηθηζκό Πιύηξα ηεο ΣΚ Παπαδηαλίθσλ». ύκθσλα κε ην αξηζ. 
124/9-04-2013 έγγξαθν ΓΔΓΓΗΔ, είλαη αλαγθαία ε ελ ιόγσ πίζησζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 
πνζνύ, γηα ηελ επαύμεζε ηεο ηζρύνο ηεο παξνρήο ξεύκαηνο. Σν πνζό ησλ 503,27 € κεηαθέξεηαη 
ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 30-7413.013 κε ηίηιν «Μειέηεο 
Γήκνπ Μνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 895.902,15 €, πνζό ην νπνίν πιενλάδεη.  

14) ηνλ Κ.Α 20-7335.003 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 6.300,00 € κε ηίηιν  
«Απνθαηάζηαζε ειεθηξηθήο βιάβεο δεκνηηθνύ θσηηζκνύ από πιαηεία έσο θεληξηθό 
αληιηνζηάζην ζηελ ΣΚ Μνλεκβαζίαο».  Αθνξά ζε βιάβε πνπ έρεη ππνζηεί ν δεκνηηθόο 
θσηηζκόο, ιόγσ ηεο ζάιαζζαο πνπ έθηαλε θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ από ηελ 
πιαηεία κέρξη ηελ πεξηνρή ηνπ θεληξηθνύ αληιηνζηαζίνπ ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ.  Σν πνζό 
ησλ 6.300,00 € κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 30-
7413.013 κε ηίηιν «Μειέηεο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 895.902,15 €, πνζό ην 
νπνίν πιενλάδεη. 

15) ηνλ Κ.Α 30-7336.004 γξάθεη λέα πίζησζε πνζνύ 6.000,00 € κε ηίηιν «Δπηζθεπή 
καληξόηνηρνπ ζην Γεκνηηθό ρνιείν Μνλεκβαζίαο». Πξόθεηηαη γηα επηζθεπή ηνπ 
καληξόηνηρνπ από ιηζνδνκή, ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Μνλεκβαζίαο, ν νπνίνο έρεη ππνζηεί 
θζνξέο θαη ζε νξηζκέλα ζεκεία έρεη θαηαξξεύζεη, κε θίλδπλν γηα ηνπο καζεηέο. Σν πνζό ησλ 
6.000,00 € κεηαθέξεηαη ζηνλ αλσηέξσ ΚΑ εμόδσλ δηα κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ από ΚΑ 30-
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7413.013 κε ηίηιν «Μειέηεο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο» ππάξρνπζαο πίζησζεο 895.902,15 €, πνζό ην 
νπνίν πιενλάδεη. 

16) Ο ΚΑ 10-6162.002 κε ηίηιν «Δξγαζία θαζαξηζκνύ δεκνηηθώλ θηηξίσλ ύκβαζε 
2012» πνζνύ 3.289,06 € εληζρύεηαη κε ην πνζό ησλ 1.692,44 € θαη παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ην 
πνζό ησλ 4.981,50 €. Δθ παξαδξνκήο είρε αλαγξαθεί θαηά ηε ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 
κηθξόηεξν πνζό. Σν πνζόλ ησλ 1.692,44 € κεηαθέξεηαη από ην απνζεκαηηθό.  

Β). Μεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ν πξνϋπνινγηζκόο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 
  

 ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ  

ΓΙΑΜΟΡΦΩΘΔΙΑ 
ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΚΔΛΟ ΔΟΓΩΝ 34.592.238,15€ 34.592.238,15€ 

ΚΔΛΟ ΔΞΟΓΩΝ  34.310.114,96€ 34.318.648,93€ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 282.123,19€ 273.589,22€ 

 
 Γ). Σξνπνπνηεί ην Σερληθό Πξόγξακκα (παξάξηεκα ηνπ Δ.Π.Γ.) θαη εληάζζεη ζ’ απηό, ηα 
αλσηέξσ έξγα. 

 
Μεηνςεθνύλησλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ Π. Νηθνιηλάθνπ, Π. Σζάθνπ θαη . Υξηζηάθνπ 

σο πξνο ηελ πίζησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ησλ 300.000 € πξνο ην Ν.Π. 
  

Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 83/2013. 
 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                      Ο Γξακκαηέαο             Σα Μέιε 

 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 

 
Παπαδάθε Δπγελία 

Υξηζηάθνο ηαύξνο Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο 

Καινγεξίλεο Ηιίαο  Αληηδήκαξρνο 

Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο 

Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο  Αληηδήκαξρνο 

Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο 

νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο 

Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
Λύξαο Υαξάιακπνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Μέληεο Γεώξγηνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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