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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ     

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  10ης/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  165/2013 
 
«Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 
του Δήμου οικ. έτους 2013». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι επτά  (27) του μηνός Ιουνίου 2013, ημέρα της 
εβδομάδος Πέμπτη 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 10/20-06-2013 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 τέσσερα (24) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Ιατρόπουλος Δημήτριος 
2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Μαρούσης Χαράλαμπος 
3. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 3. Παπαδάκης Γεώργιος 
4. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος   
5. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος    
6. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος   
7. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος   
8. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος   
9. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Λύρας Χαράλαμπος   
13. Πετράκης Χρήστος   
14. Σπυριδάκος Βασίλειος   
15. Σταθάκης Παναγιώτης   
16. Τσαφατίνου Κατερίνα   
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
18. Νικολινάκος Παναγιώτης   
19. Τσάκος Πέτρος   
20. Χαραμής Αντώνιος   
21. Δουμάνης Δαμιανός   
22. Μέντης Γεώργιος   
23. Κρυπωτός Παναγιώτης   
24. 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, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος 
Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. 
Κουλεντίων, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. 
Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. 
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Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης 
Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 
 Πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέματος αποχώρησε ο κ. Κρυπωτός Παναγιώτης.   
 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση 
των πρακτικών. 
  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Μαυρομιχάλη, ο οποίος έθεσε υπόψη την από 
20/6/2013 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την οποία εισηγείται την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ έτους 2013, για την κάλυψη επειγουσών 
αναγκών, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά την αρχική του σύνταξη, καθώς και για την 
ενίσχυση υπαρχουσών, ως εξής: 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Τη δημιουργία των κατωτέρων νέων και ενίσχυση υπαρχόντων πιστώσεων: 
1) Στον Κ.Α 25-7331.002 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 2.000,00 € με τίτλο Επισκευή 

κτιρίου κεντρικού αντλιοστασίου βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Μονεμβασίας. Το ποσό των  
2.000,00€ θα μεταφερθεί δια μέσου αποθεματικού από τον ΚΑ 25-6261.002 με τίτλο: Συντήρηση 
και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Μονεμβασίας υπάρχουσας 
πίστωσης 15.000,00€ . 

2) Στον Κ.Α 30-7135.040  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 120.000,00 € με τίτλο  
Προμήθεια ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τ.Κ. Μονεμβασίας της Δ.Ε. 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ . Το ποσό των 120.000,00 € θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω 
του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας 
πίστωσης  688.228,63€. 

3) Στον Κ.Α 20-7325.016  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 2.220,00 € με τίτλο: 
Εγκατάσταση πίλαρ για ηλεκτροφωτισμό της παραλιακής Δημοτικής οδού στον οικισμό Λίμνες 
της ΤΚ Παντάνασσας ΔΕ Βοιών. Το ποσό των 2.220,00€  θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ 
εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς 
υπάρχουσας πίστωσης 688.228,63 €. 

4)  Στον Κ.Α 20-7325.017  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 793,18 € με τίτλο  Σύνδεση με 
δίκτυο ΔΕΗ δημοτικού φωτισμού στις Λίμνες Παντάνασσας ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασίας. Το 
ποσό των 793,18€  θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από 
ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 688.228,63€. 

5) Στον Κ.Α 20-7325.018  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 793,18 € με τίτλο Σύνδεση με το 
δίκτυο της ΔΕΗ δημοτικού φωτισμού στη θέση Νερόμυλος Ταλάντων ΔΕ Μονεμβασίας. Το ποσό 
των 793,18€  θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-
7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 688.228,63€. 

6)  Στον Κ.Α 20-7325.019  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 793,18 € με τίτλο  Σύνδεση με 
το δίκτυο της ΔΕΗ δημοτικού φωτισμού στη θέση Πλατεία Αγ. Μάμα ΤΚ Ελίκας ΔΕ Βοιών. Το 
ποσό των 793,18€  θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από 
ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 688.228,63€. 

7)  Στον Κ.Α 20-7325.020  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 792,49 € με τίτλο Σύνδεση με 
το δίκτυο της ΔΕΗ του Δημοτικού Σχολείου Φουτίων. Το ποσό των 792,49€  θα μεταφερθεί στον 
ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 688.228,63€. 

8) Στον Κ.Α 80-8261.001  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 2.000,00 € με τίτλο  Επιστροφή 
αχρεωστήτως ληφθέντων. Το ποσόν των 2.000,00 θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

9) Στον Κ.Α 30-7413.025  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 4.403,28 € με τίτλο Χωροθέτηση 
καταφυγίου τουριστικών σκαφών ΤΚ Κυπαρισσίου πρώην Δήμου Ζάρακα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ). Με 
ποσό 3.053,32€ ενισχύεται ο ΚΑ 1421.001 Εσόδων με τίτλο Έσοδα κληροδοτήματος Δ. 
Παπαπαύλου ποσού 78.619,26€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσόν των 81.672,58€ και δια 
μέσω αποθεματικού μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ Εξόδων και ποσό 1.349,96 €(4.403,28-
3.053,32=1.349,96)  θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από 
ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 688.228,63 €. 
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10)  Στον Κ.Α 35-6011  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 7.000,00 € με τίτλο Τακτικές 
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). 
Το ποσό των 7.000,00  € θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

11) Στον Κ.Α 35-6051.001  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού1.000,00 € με τίτλο  Εργοδοτική 
εισφορά Δήμου υπέρ ΤΥΔΚΥ των υπαλλήλων (μόνιμοι). Το ποσό των  1.000,00€ θα μεταφερθεί 
από το αποθεματικό. 

12) Στον Κ.Α 35-6051.002  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 200,00 € με τίτλο Εργοδοτική 
εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ.. Το ποσό των 200,00 € θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

13) Στον Κ.Α 25- 7326.053 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 33.023,00 € με τίτλο 
Επεκτάσεις – Αντικαταστάσεις αγωγών ύδρευσης και κατασκευή νέων παροχών στην ΤΚ 
Μονεμβασίας. Ποσό 3.500€ θα μεταφερθεί  δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 25-7326.040 με 
τίτλο Επεκτάσεις αγωγών ύδρευσης στον οικισμό Αγ. Κυριακής της ΤΚ Μονεμβασίας υπάρχουσας 
πίστωσης 3.500,00€ και ποσό 5.269,00€ θα μεταφερθεί  δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 25-
7336.003 με τίτλο Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης από ιδιοκτησία Αρώνη έως είσοδο 
Μονεμβασίας και από ιδιοκτησία Αρώνη προς Λύκειο στην ΤΚ Μονεμβασίας  υπάρχουσας 
πίστωσης 5.269,00€ και ποσό 24.254 €  θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του 
αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 
688.228,63 € (3.500,00+5.269,00+24.254,00=33.023,00). 

14) Στον Κ.Α 35-6264.001  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 3.000,00 € με τίτλο  Συντήρηση 
και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών). Το ποσό των 
3.000,00 € θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

15) Στον Κ.Α 10-7134.008  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 7.500,00 € με τίτλο  Προμήθεια 
δικαιωμάτων χρήσης νομιμοποίησης λειτουργούντος λογισμικού.  Το ποσό των 7.500,00 € θα 
μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

16)  Στον Κ.Α 70-7135.006  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 10.000,00 € με τίτλο 
Προμήθεια ασύρματου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την πυρασφάλεια του Δήμου.  Το ποσό των 
10.000,00 € θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

17)  Στον Κ.Α 25-7331.003  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 2.000,00 € με τίτλο  Επισκευή 
οικίσκου αντλοστασίου οικισμού Αγίου Φωκά ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας.  Το ποσό των 
2.000,00 € θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 25-6261.001 με τίτλο: 
Συντήρηση και επισκευή οικίσκων αντλιοστασίων του Δήμου υπάρχουσας πίστωσης 10.000,00€. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη 
το περιεχόμενο του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 225 του Ν. 3852/2010, 
των άρθρων 155 & 161 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 8 του από 17-5/15-6-59 
Β.Δ/τος, την από 20/5/2013 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από 
διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου οικ. 

έτους 2013, ως εξής:  
1) Στον Κ.Α 25-7331.002 γράφει νέα πίστωση ποσού 2.000,00 € με τίτλο «Επισκευή 

κτιρίου κεντρικού αντλιοστασίου βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Μονεμβασίας». Πρόκειται για έργο 
και όχι για εργασία, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά και ως εκ τούτου γράφεται στο σωστό ΚΑΕ. Το 
ποσό των 2.000,00 € μεταφέρεται δια μέσου αποθεματικού από τον ΚΑ 25-6261.002 με τίτλο 
«Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Μονεμβασίας» 
υπάρχουσας πίστωσης 15.000,00 €. 

2) Στον Κ.Α 30-7135.040 γράφει νέα πίστωση ποσού 120.000,00 € με τίτλο  «Προμήθεια 
ελαστικοσυνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Τ.Κ. Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας». Η εν 
λόγω πίστωση είναι έκτακτη και επείγουσα, λόγω της πρόσφατης ανόδου της τοπικής 
ποδοσφαιρικής ομάδας στην κατηγορία Α’ Νομού Λακωνίας και της υποχρέωσης από την ΕΠΣ, το 
γήπεδο να πληροί ορισμένες προδιαγραφές, όπως η ύπαρξη του συγκεκριμένου χλοοτάπητα.  Το 
ποσό των 120.000,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από 
ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης  688.228,63 €, 
η οποία πλεονάζει.  

3) Στον Κ.Α 20-7325.016 γράφει νέα πίστωση  ποσού 2.220,00 € με τίτλο «Εγκατάσταση 
πίλαρ για ηλεκτροφωτισμό της παραλιακής Δημοτικής οδού στον οικισμό Λίμνες της ΤΚ 
Παντάνασσας ΔΕ Βοιών». Πίστωση επείγουσα και απαραίτητη, για την τοποθέτηση  πίλαρ, 
προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί άμεσα η παραλιακή οδός του οικισμού, μιας και διανύουμε την 
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καλοκαιρινή περίοδο. Το ποσό των 2.220,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω 
αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας 
πίστωσης 688.228,63 €, η οποία πλεονάζει. 

4)  Στον Κ.Α 20-7325.017 γράφει νέα πίστωση ποσού 793,18 € με τίτλο «Σύνδεση με 
δίκτυο ΔΕΗ δημοτικού φωτισμού στις Λίμνες Παντάνασσας ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασίας». Το 
ποσό των 793,18 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 
30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 688.228,63 €, η 
οποία πλεονάζει. 

5) Στον Κ.Α 20-7325.018 γράφει νέα πίστωση  ποσού 793,18 € με τίτλο «Σύνδεση με το 
δίκτυο της ΔΕΗ δημοτικού φωτισμού στη θέση Νερόμυλος Ταλάντων ΔΕ Μονεμβασίας». Το 
ποσό των 793,18 €  μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 
30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 688.228,63 €, η 
οποία πλεονάζει. 

6)  Στον Κ.Α 20-7325.019  γράφει νέα πίστωση  ποσού 793,18 € με τίτλο  «Σύνδεση με το 
δίκτυο της ΔΕΗ δημοτικού φωτισμού στη θέση Πλατεία Αγ. Μάμα ΤΚ Ελίκας ΔΕ Βοιών». Το ποσό 
των 793,18 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-
7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 688.228,63 €, η οποία 
πλεονάζει. 

7)  Στον Κ.Α 20-7325.020 γράφει νέα πίστωση ποσού 792,49 € με τίτλο «Σύνδεση με το 
δίκτυο της ΔΕΗ του Δημοτικού Σχολείου Φουτίων». Το ποσό των 792,49 € μεταφέρεται στον 
ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 688.228,63 €, η οποία πλεονάζει. 

Οι παραπάνω πιστώσεις 4, 5, 6 & 7 είναι απαραίτητες για την άμεση ηλεκτροδότηση των 
συγκεκριμένων περιοχών του Δήμου, σύμφωνα με σχετικά έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ.  

8) Στον Κ.Α 80-8261.001 γράφει νέα πίστωση ποσού 2.000,00 € με τίτλο «Επιστροφή 
αχρεωστήτως ληφθέντων». Η εν λόγω πίστωση εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί κατά την 
αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού. Το ποσόν των 2.000,00 μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

9) Στον Κ.Α 30-7413.025  γράφει νέα πίστωση  ποσού 4.403,28 € με τίτλο «Χωροθέτηση 
καταφυγίου τουριστικών σκαφών ΤΚ Κυπαρισσίου πρώην Δήμου Ζάρακα (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)». Με 
ποσό 3.053,32 € ενισχύεται ο ΚΑ 1421.001 Εσόδων με τίτλο «Έσοδα κληροδοτήματος Δ. 
Παπαπαύλου» ποσού 78.619,26 € και παρουσιάζεται πλέον με το ποσόν των 81.672,58 € και δια 
μέσω αποθεματικού μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ Εξόδων. Ποσό 1.349,96 € (4.403,28-
3.053,32=1.349,96)  μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 
30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 688.228,63 €, η 
οποία πλεονάζει. 

10) Στον Κ.Α 35-6011 γράφει νέα πίστωση ποσού 7.000,00 € με τίτλο «Τακτικές αποδοχές  
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). 
Το ποσό των 7.000,00  € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

11) Στον Κ.Α 35-6051.001 γράφει νέα πίστωση ποσού 1.000,00 € με τίτλο «Εργοδοτική 
εισφορά Δήμου υπέρ ΤΥΔΚΥ των υπαλλήλων (μόνιμοι)». Το ποσό των 1.000,00 € μεταφέρεται 
από το αποθεματικό. 

12) Στον Κ.Α 35-6051.002 γράφει νέα πίστωση ποσού 200,00 € με τίτλο «Εργοδοτική 
εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ». Το ποσό των 200,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

Οι παραπάνω πιστώσεις 10, 11 & 12 αφορούν σε καταβολή μισθοδοσίας μονίμου 
υπαλλήλου, του οποίου η διαδικασία της μετάταξής του στο Δήμο Μονεμβασίας, είναι σε εξέλιξη.  

13) Στον Κ.Α 25-7326.053 γράφει νέα πίστωση  ποσού 33.023,00 € με τίτλο «Επεκτάσεις 
– Αντικαταστάσεις αγωγών ύδρευσης και κατασκευή νέων παροχών στην ΤΚ Μονεμβασίας». 
Ποσό 3.500,00 € μεταφέρεται δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 25-7326.040 με τίτλο 
«Επεκτάσεις αγωγών ύδρευσης στον οικισμό Αγ. Κυριακής της ΤΚ Μονεμβασίας» υπάρχουσας 
πίστωσης 3.500,00 € και ποσό 5.269,00 € μεταφέρεται  δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 25-
7336.003 με τίτλο «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης από ιδιοκτησία Αρώνη έως είσοδο 
Μονεμβασίας και από ιδιοκτησία Αρώνη προς Λύκειο στην ΤΚ Μονεμβασίας» υπάρχουσας 
πίστωσης 5.269,00 € και ποσό 24.254 €  μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του 
αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας 
πίστωσης 688.228,63 €, η οποία πλεονάζει (3.500,00+5.269,00+24.254,00=33.023,00). 
Πρόκειται για ομοειδείς εργασίες επεκτάσεων και αντικαταστάσεων αγωγών, καθώς και 
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κατασκευής παροχών ύδρευσης στην Τ.Κ. Μονεμβασίας και ως εκ τούτου ενοποιούνται, 
προκειμένου να εκτελεστεί ένα ενιαίο έργο.    

14) Στον Κ.Α 35-6264.001 γράφει νέα πίστωση  ποσού 3.000,00 € με τίτλο «Συντήρηση 
και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου (συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών)». Το ποσό 
των 3.000,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. Εκ παραδρομής δεν έχει γραφτεί η εν λόγω 
πίστωση κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, καθότι είναι αναγκαία για τη λειτουργία 
των χώρων των κήπων και δενδροστοιχιών του Δήμου.   

15) Στον Κ.Α 10-7134.008  γράφει νέα πίστωση  ποσού 7.500,00 € με τίτλο  «Προμήθεια 
δικαιωμάτων χρήσης νομιμοποίησης λειτουργούντος λογισμικού». Απολύτως απαραίτητη και 
επείγουσα πίστωση, προκειμένου να προβούμε σε σταδιακή νομιμοποίηση των εγκατεστημένων 
λογισμικών που χρησιμοποιούμε. Το ποσό των 7.500,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

16)  Στον Κ.Α 70-7135.006 γράφει νέα πίστωση  ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια 
ασύρματου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την πυρασφάλεια του Δήμου». Επείγουσα η πίστωση 
αυτή, δεδομένου ότι διανύουμε την αντιπυρική περίοδο και ως εκ τούτου επιβάλλεται να 
προβούμε στην εν λόγω προμήθεια, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη,  για το συντονισμό των 
υπηρεσιών, των ομάδων πυρασφάλειας και των εθελοντικών ομάδων, καθώς και των 
μηχανημάτων έργου με τους αρμοδίους υπαλλήλους και αιρετούς, κατά τη φύλαξη των χώρων 
ΧΑΔΑ και των ορεινών όγκων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Το ποσό των 10.000,00 € 
μεταφέρεται από το αποθεματικό.  

17) Στον Κ.Α 25-7331.003 γράφει νέα πίστωση ποσού 2.000,00 € με τίτλο «Επισκευή 
οικίσκου αντλιοστασίου οικισμού Αγίου Φωκά ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας». Επείγουσα και 
αναγκαία πίστωση, προκειμένου να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες εργασίες επισκευής του 
οικίσκου. Το ποσό των 2.000,00 € μεταφέρεται δια μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 25-
6261.001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οικίσκων αντλιοστασίων του Δήμου» υπάρχουσας 
πίστωσης 10.000,00 €, όπου πλεονάζει. 

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

  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 36.559.220,77 € 36.562.274,09 € 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  36.266.604,46 € 36.300.357,78 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 292.616,31 €       261.916,31 € και δεν 
υπερβαίνει το 5% του 

συνόλου των τακτικών 
εσόδων του δημοτικού 
προϋπολογισμού 2013.       

 Γ). Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα (παράρτημα του Ε.Π.Δ.) και εντάσσει σ’ αυτό, τα 
ανωτέρω έργα των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13 και 17. 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  165/2013. 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος               Ο Γραμματέας                    Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Χριστάκος Σταύρος Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Νικολινάκος Παναγιώτης 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Μέντης Γεώργιος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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