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                                                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             (στις 27/9/2013 ως προς την προσθήκη  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                          της τελευταίας παραγράφου 26). 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                         
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  13/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  215/2013 
 
«Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 
οικ. έτους 2013». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 12 του μηνός Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος 
Πέμπτη και ώρα 18,00, 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 13/06-09-2013 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 ένα (21) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Ιατρόπουλος Δημήτριος 
3. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 3. Μαρούσης Χαράλαμπος 
4. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  4. Σπυριδάκος Βασίλειος 
5. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 5. Τσαφατίνου Κατερίνα 
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 6. Παπαδάκης Γεώργιος 
7. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος   
8. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος   
9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Κολλιάκος Ιωάννης   
11. Λύρας Χαράλαμπος   
12. Πετράκης Χρήστος   
13. Σταθάκης Παναγιώτης   
14. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
15. Νικολινάκος Παναγιώτης   
16. Τσάκος Πέτρος   
17. Χαραμής Αντώνιος   
18. Μέντης Γεώργιος   
19. Δουμάνης Δαμιανός   
20. Κρυπωτός Παναγιώτης   
21. 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:  Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, 
Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων,  
Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Αρτινιός Παναγιώτης 
Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. 
Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, 
Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης. 
   Η κ. Αλειφέρη Παναγιώτα προσήλθε κατά τη συζήτηση του τέταρτου (4ου) θέματος. 
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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 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κων/νο,  ο οποίος έθεσε υπόψη την από 
22/8/2013 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 και την ενίσχυση 
υπαρχόντων, που δεν επαρκούν για το σκοπό που γράφτηκαν, ως εξής: 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
   Τη δημιουργία των κατωτέρων νέων  πιστώσεων και την ενίσχυση υπαρχόντων: 

1. Στον Κ.Α 80-8113.060 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 218.09€ με τίτλο: Εξόφληση 
κοινοχρήστων διαμερίσματος επί της οδού Ι. Δροσοπούλου 139 στην Αθήνα  ιδιοκτησίας του 
Δήμου κατά 50% (περιόδου 1/2/2012-31/12/2012) . Το ποσό των  218,09€ θα μεταφερθεί από 
το αποθεματικό. 

2. Στον Κ.Α  80-8113.061   θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 2.130,00€ με τίτλο: Εξόφληση 
κοινοχρήστων διαμερίσματος επί της οδού Ι. Δροσοπούλου 139 στην Αθήνα  ιδιοκτησίας του 
Δήμου κατά 50% (περιόδου 2003-31/1/2012). Το ποσό των  2.130,00€ θα μεταφερθεί από το 
αποθεματικό. 

3. Στον Κ.Α 15-6741.008  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 5.700,00 € με τίτλο:  Επίδομα 
ανασφάλιστων παραπληγικών τετραπληγικών δημοσίου. Το ποσό των  5.700,00€ θα μεταφερθεί 
από το αποθεματικό. 

4. Στον Κ.Α 25-7412.009  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 4.305,00 € με τίτλο: Τεχνική- 
Γεωλογική έκθεση νέας υδρογεώτρησης ΤΚ Βελανιδίων  ΔΕ ΒΟΙΩΝ . Το ποσό των 4.305,00 € θα 
μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο 
Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51 €. 

5. Στον Κ.Α 30-7331.021  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 7.187,00 € με τίτλο:  Συντήρηση 
τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης. Το ποσό των 7.187,00 € θα μεταφερθεί στον 
ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51€. 

6. Στον Κ.Α 30-7331.017  θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 12.600,00€ με τίτλο Επισκευή 
στέγης και αντικατάσταση κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο Νομίων στη  ΤΚ ΝΟΜΙΩΝ της ΔΕ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ. Το ποσό των 12.600,00 € θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω 
του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας 
πίστωσης 389.126,51€. 

7. Στον ΚΑ 25-7331.004  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 6.000,00€ με τίτλο Επισκευή 
δεξαμενής στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στη ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ της ΔΕ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ. Το ποσό των 6.000,00 € θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του 
αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 
389.126,51€. 

8. Στον ΚΑ 25-7326.054  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού  3.500,00€ με τίτλο Σύνδεση 
δημοτικού σχολείου Μονεμβασίας με το δίκτυο αποχέτευσης στη ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ της ΔΕ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ. Το ποσό των 3.500,00 € θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του 
αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 
389.126,51 

9. Στον ΚΑ 30-7331.018  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 6.960,00€ με τίτλο Συντήρηση 
κοινοτικού καταστήματος στην ΤΚ ΑΝΩ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ της ΔΕ ΒΟΙΩΝ. Το ποσό των 6.960,00 € θα 
μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο 
Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51 

10. Στον ΚΑ 30.7336.005  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 7.200,00 € με τίτλο 
Αποκατάσταση χανδάκων στη ΤΚ Μεταμορφώσεως της ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ . Το ποσό των 7.200,00 € 
θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με 
τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51 

11. Στον ΚΑ 00-6736.014 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 3.000,00€ με τίτλο 
Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου για την εκτέλεση του 
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έργου « Κατασκευή Παρακαμπτηρίου δημοτικής οδού οικισμού Ρειχέας Δήμου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». 
Το ποσό των 3.000,00 € θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού 
από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51 

12. Στον ΚΑ 00-6736.015 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 2.000,00€ με τίτλο 
Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου για την εκτέλεση του 
έργου « Συντήρηση βελτίωση του δρόμου από Εθνική οδό προς Αγγελώνα». Το ποσό των 
2.000,00 € θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-
7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51 

13. Στον ΚΑ 00-6736.016 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 5.000,00€ με τίτλο 
Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου για την εκτέλεση του 
έργου «Συντήρηση της οδού Ελιά –Γλυκόβρυσης από ΕΠ.Ο 29 ΕΩΣ ΕΠ.Ο 32βελτίωση του 
δρόμου από Εθνική οδό προς Αγγελώνα. Το ποσό των 5.000,00 € θα μεταφερθεί στον ανωτέρω 
ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 389.126,5 

14. Στον ΚΑ 30-6661.005  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 10.000,00 για Προμήθεια και 
εφαρμογή υλικών μόνωσης για τα δημοτικά κτίρια. Το ποσό των 10.000,00 θα μεταφερθεί από 
το αποθεματικό . 

15. Στον ΚΑ 15.6162.010  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 22.000,00 € με τίτλο Υπηρεσίες 
σίτισης για την Μαθητική Εστία . Το ποσό των 10.000,00€  θα μεταφερθεί από τον ΚΑ 15-
6691.001 με τίτλο: Για σίτιση μαθητών εστίας υπάρχουσας πίστωσης 15.000,00€ και ποσό 
12.000,00 θα μεταφερθεί από τον Κ.Α 15-6162.005 με τίτλο: Συνεργείο ενίσχυσης μαγειρείου 
ΕΣΤΙΑΣ υπάρχουσας πίστωσης 18.200,00€ . 

16. Στον Κ.Α 30-7331.019  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού  7.200,00 € για το έργο  με 
τίτλο Συντήρηση τουαλετών Μαθητικής Εστίας Μολάων. Το ποσό των 7.200,00 € θα μεταφερθεί 
στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες 
Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51 

17. Στον Κ.Α 30-7331.020  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού  7.200,00 € για το έργο  με 
τίτλο Αποκατάσταση –διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Μολάων. Το ποσό 
των 7.200,00 € θα μεταφερθεί στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 
30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51 

18. Στον ΚΑ 00-6421.001  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού  2.000,00€ με τίτλο: Έξοδα 
κίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών. Το ποσό των 4.000,00€ θα 
μεταφερθεί από το αποθεματικό 

19. Στον ΚΑ 00-6423.001 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 2.000,00€ με τίτλο: Έξοδα 
κίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση μετακινουμένων ιδιωτών. Το ποσό των 4.000,00€ θα 
μεταφερθεί από το αποθεματικό 

20. Την ενίσχυση  του ΚΑ 25-7326.011 με τίτλο Κατασκευή δεξαμενών στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ  
ποσού 30.000,00€ με το ποσόν των 26.931,44€  και ο ανωτέρω ΚΑ θα εμφανίζεται πλέον με το 
ποσό των 56.931,44€ όσο και η τεχνική μελέτη. Το ποσό των 26.931,44 € θα μεταφερθεί στον 
ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51 

21. Την ενίσχυση του ΚΑ 20-6262.011 με τίτλο Εργασίες επιχωμάτωσης συντήρησης 
διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ ποσού 6.000,00€ με το ποσό των 8.000,00€ και ο 
ανωτέρω ΚΑ θα εμφανίζεται πλέον με το ποσό των 14.000,00€. Το ποσό των 8.000,00€ θα 
μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

22. Την ενίσχυση του ΚΑ 20-7135.005  με τίτλο Προμήθεια φωτιστικών ιστών και 
σωμάτων για τη ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ ποσού 5.000,00€ με το ποσό των 4.000,00€ και ο ανωτέρω ΚΑ θα 
εμφανίζεται πλέον με το ποσό των 9.000,00€. Το ποσό των 4.000,00€ θα μεταφερθεί από το 
αποθεματικό. 

23. Την ενίσχυση του ΚΑ 10-6265.004 με τίτλο Συντήρηση και επισκευή air-condition 
ποσού 5.000,00€  με το ποσό των 5.000,00€ και ο ανωτέρω Κ.Α θα εμφανίζεται με το ποσό των 
10.000,00€ . Το ποσό των 5.000,00€ θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

24. Την ενίσχυση του ΚΑ 80-8231.022 με τίτλο: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
(ΕΡΓΟΔΟΤΗ) ποσού 1.533,64€  με το ποσόν των 1.500,00€. Ο ΚΑ 4131.022 ΕΣΟΔΩΝ με τίτλο: 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ) ποσού 1.533,64€ ενισχύεται με το ποσό 
των 1.500,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 3.033,64€ και δια μέσω του 
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αποθεματικού το ποσό των 1.500,00 € θα μεταφερθεί στον ΚΑ 80-8231.022 ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο : 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ) ποσού 1.533,64€ που θα παρουσιάζεται 
πλέον με το ποσό των 3.033,64€. 

25. Την ενίσχυση  του ΚΑ 00-6311 με τίτλο: Φόροι Τόκων ποσού 27.000,00€ με το ποσόν 
των 18.000,00€. Ο ΚΑ 0211 ΕΣΟΔΩΝ με τίτλο: Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 
ποσού 180.000,00€ ενισχύεται με το ποσό των 120.000,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το 
ποσό των 300.000,00€ (Μέχρι σήμερα έχει εισπραχθεί το ποσόν των 254.024,14 €). Το ποσόν 
των 18.000,00€ θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού  στον ΚΑ 00-6311 ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο 
Φόροι Τόκων ποσού 27.000.00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσόν των 45.000,00 € και 
το υπόλοιπο ποσόν των 102.000,00 € θα παραμείνει στο αποθεματικό. 

26. Στον ΚΑ 00-6731.003 θα γραφεί νέα πίστωση ποσού 30.000 € με τίτλο «Επιχορήγηση 
Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης». Το ποσό των 30.000 € θα μεταφερθεί δια μέσω 
αποθεματικού από τον ΚΑ 00-6731.002 με τίτλο «Επιχορήγηση εκκλησιαστικών ιδρυμάτων 
Περιφέρειας Δήμου» υπάρχουσας πίστωσης 30.000 €.   

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 22/8/2013 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 80-8113.060 γράφει νέα πίστωση ποσού 218.09 € με τίτλο «Εξόφληση 

κοινοχρήστων διαμερίσματος επί της οδού Ι. Δροσοπούλου 139 στην Αθήνα  ιδιοκτησίας του 
Δήμου κατά 50% (περιόδου 1/2/2012-31/12/2012)».  

2. Στον Κ.Α 80-8113.061 γράφει νέα πίστωση ποσού 2.130,00 € με τίτλο «Εξόφληση 
κοινοχρήστων διαμερίσματος επί της οδού Ι. Δροσοπούλου 139 στην Αθήνα  ιδιοκτησίας του 
Δήμου κατά 50% (περιόδου 2003-31/1/2012)». Το ποσό των 2.130,00 € μεταφέρεται από το 
αποθεματικό. 

Το ανωτέρω ακίνητο προέρχεται από δωρεά προς το Δήμο και την Ιερά Μητρόπολη Ύδρας 
και βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου της Δ.Ε. Βοιών. Το ποσό των 218,09 € μεταφέρεται από 
το αποθεματικό. 

3. Στον Κ.Α 15-6741.008 γράφει νέα πίστωση ποσού 5.700,00 € με τίτλο «Επίδομα 
ανασφάλιστων παραπληγικών τετραπληγικών δημοσίου». Το ποσό των  5.700,00 € μεταφέρεται 
από το αποθεματικό. Η εν λόγω πίστωση αφορά στη Σταματάκου Παρασκευή του Αναστασίου  
δικαιούχο επιδόματος τετραπληγικών-παραπληγικών ασφαλισμένων του Δημοσίου, βάσει της 
αριθ. πρωτ. 18552/31-07-2013 απόφασης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του 
Δήμου Σπάρτης, η οποία είναι σύζυγος του μόνιμου υπάλληλου του Δήμου Νικόλαο Δελήγιαννη. 
Το εν λόγω επίδομα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου σύμφωνα με την ΚΥΑ 
Π3α/Φ.27/ΓΠ/οικ.124095/02 (ΦΕΚ 1594/23-12-02 τ. Β’) «Επέκταση και τροποποίηση επιδόματος 
Τετραπληγίας Παραπληγίας (Ν. 2646/98 άρθρο 22 παρ. 1 και 5) σε ασφαλισμένους του 
Δημοσίου και ανασφάλιστους», ενώ το ύψος του μηνιαίου επιδόματος διαμορφώνεται στο ποσό 
των 771 € σύμφωνα με την αριθ. Π3α/φ.18/Γ.Π.οικ. 63731/09-05-2008 ΚΥΑ «Αύξηση 
Προνοιακών Επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες για τα έτη 2008, 2009, 2010 
και 2011».  

4. Στον Κ.Α 25-7412.009 γράφει νέα πίστωση ποσού 4.305,00 € με τίτλο «Τεχνική- 
Γεωλογική έκθεση νέας υδρογεώτρησης ΤΚ Βελανιδίων ΔΕ ΒΟΙΩΝ». Μετά την πρόσφατη 
ανόρυξη γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα, απαιτείται η εκπόνηση γεωλογικής έκθεσης για την 
άδεια χρήσης του νερού.  Το ποσό των 4.305,00 €  μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια 
μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» 
υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51 €, η οποία πλεονάζει. 

5. Στον Κ.Α 30-7331.021 γράφει νέα πίστωση ποσού 7.187,00 € με τίτλο «Συντήρηση 
τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης». Πίστωση επείγουσα και απαραίτητη για την 
αποκατάσταση των ζημιών, προκειμένου οι τουαλέτες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 
μαθητές, ενόψει της σχολικής χρονιάς.  Το ποσό των 7.187,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ 
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εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51€, η οποία πλεονάζει. 

6. Στον Κ.Α 30-7331.017 γράφει νέα πίστωση ποσού 12.600,00 € με τίτλο «Επισκευή 
στέγης και αντικατάσταση κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο Νομίων στην  ΤΚ ΝΟΜΙΩΝ της ΔΕ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». Πίστωση επείγουσα και απαραίτητη για την αποκατάσταση των ζημιών στη 
στέγη και κουφώματα του δημοτικού σχολείου. Το ποσό των 12.600,00 € μεταφέρεται στον 
ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51€, η οποία πλεονάζει. 

7. Στον ΚΑ 25-7331.004 γράφει νέα πίστωση ποσού 6.000,00 € με τίτλο «Επισκευή 
δεξαμενής στο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στην ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ της ΔΕ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». Πίστωση επείγουσα και αναγκαία, καθότι παρουσιάστηκε ρωγμή στα 
τοιχώματα της δεξαμενής, η οποία χρήζει άμεσης αποκατάστασης. Το ποσό των 6.000,00 € 
μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με 
τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51€, η οποία πλεονάζει.    

8. Στον ΚΑ 25-7326.054 γράφει νέα πίστωση ποσού 3.500,00 € με τίτλο «Σύνδεση 
δημοτικού σχολείου Μονεμβασίας με το δίκτυο αποχέτευσης στη ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ της ΔΕ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». Πίστωση επείγουσα και αναγκαία, καθώς παρουσιάστηκε διαρροή της 
δεξαμενής λυμάτων (βόθρος) στο υπόγειο του σχολείου. Πρέπει να γίνουν εργασίες κατάργησής 
του και σύνδεση του σχολείου με το βιολογικό καθαρισμό. Το ποσό των 3.500,00 € μεταφέρεται 
στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες 
Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51 €, η οποία πλεονάζει.  

9. Στον ΚΑ 30-7331.018 γράφει νέα πίστωση ποσού 6.960,00 € με τίτλο «Συντήρηση 
κοινοτικού καταστήματος στην ΤΚ ΑΝΩ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ της ΔΕ ΒΟΙΩΝ». Πίστωση επείγουσα και 
αναγκαία, για τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο δημοτικό κτίριο, ενόψει και της 
χειμερινής σαιζόν. Το ποσό των 6.960,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του 
αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας 
πίστωσης 389.126,51 €, η οποία πλεονάζει. 

10. Στον ΚΑ 30.7336.005 γράφει νέα πίστωση  ποσού 7.200,00 € με τίτλο «Αποκατάσταση 
χανδάκων στην ΤΚ Μεταμορφώσεως της ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ». Πίστωση επείγουσα και έκτακτη για τη 
συντήρηση και αποκατάσταση των χανδάκων για την ομαλή ροή των ομβρίων υδάτων ενόψει 
του χειμώνα. Το ποσό των 7.200,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του 
αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας 
πίστωσης 389.126,51 €, η οποία πλεονάζει. 

11. Στον ΚΑ 00-6736.014 γράφει νέα πίστωση ποσού 3.000,00 € με τίτλο «Προγραμματική 
σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή 
Παρακαμπτηρίου δημοτικής οδού οικισμού Ρειχέας Δήμου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ». Το ποσό των 
3.000,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-
7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51 €, η οποία 
πλεονάζει. 

12. Στον ΚΑ 00-6736.015 γράφει νέα πίστωση ποσού 2.000,00 € με τίτλο «Προγραμματική 
σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση 
βελτίωση του δρόμου από Εθνική οδό προς Αγγελώνα». Το ποσό των 2.000,00 € μεταφέρεται 
στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες 
Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51 €, η οποία πλεονάζει. 

13. Στον ΚΑ 00-6736.016 γράφει νέα πίστωση ποσού 5.000,00 € με τίτλο «Προγραμματική 
σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση 
της οδού Ελιά –Γλυκόβρυσης από ΕΠ.Ο. 29 ΕΩΣ ΕΠ.Ο. 32». Το ποσό των 5.000,00 € 
μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με 
τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 389.126,5 €, η οποία πλεονάζει. 

Οι ανωτέρω πιστώσεις των παραγράφων 11, 12 και 13 αφορούν στη σύναψη 
Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την 
εκτέλεση έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010. Σχετική είναι και 
η αριθ. 369/29-7-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση των εν 
λόγω έργων από το Τεχνικό Πρόγραμμα ΚΑΠ 2013. Τα παραπάνω ποσά των αναμορφώσεων 
αφορούν στη συμμετοχή του Δήμου. 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩΚ9-ΡΓΗ



 6 

14. Στον ΚΑ 30-6661.005 γράφει νέα πίστωση ποσού 10.000,00 για «Προμήθεια και 
εφαρμογή υλικών μόνωσης για τα δημοτικά κτίρια». Πίστωση επείγουσα και αναγκαία για τις 
εργασίες μόνωσης στα δημοτικά κτίρια, ενόψει του χειμώνα. Το ποσό των 10.000,00 
μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

15. Στον ΚΑ 15.6162.010  γράφει νέα πίστωση  ποσού 22.000,00 € με τίτλο «Υπηρεσίες 
σίτισης για την Μαθητική Εστία». Πίστωση επείγουσα και απαραίτητη, καθότι η σίτιση των 
μαθητών που φιλοξενούνται στη Μαθητική Εστία, θα γίνεται  από υπηρεσία κέτερινγκ. Το ποσό 
των 10.000,00 €  μεταφέρεται από τον ΚΑ 15-6691.001 με τίτλο «Για σίτιση μαθητών εστίας» 
υπάρχουσας πίστωσης 15.000,00 € και ποσό 12.000,00 μεταφέρεται από τον Κ.Α 15-6162.005 
με τίτλο «Συνεργείο ενίσχυσης μαγειρείου ΕΣΤΙΑΣ» υπάρχουσας πίστωσης 18.200,00 €.  

16. Στον Κ.Α 30-7331.019  γράφει νέα πίστωση  ποσού  7.200,00 € για το έργο  με τίτλο 
«Συντήρηση τουαλετών Μαθητικής Εστίας Μολάων». Πίστωση επείγουσα και απαραίτητη για τις 
εργασίες συντήρησης των τουαλετών της Μαθητικής Εστίας, προκειμένου να καταστούν 
χρησιμοποιήσιμες . Το ποσό των 7.200,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω 
του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας 
πίστωσης 389.126,51 €, η οποία πλεονάζει. 

17. Στον Κ.Α 30-7331.020 γράφει νέα πίστωση  ποσού 7.200,00 € για το έργο με τίτλο 
«Αποκατάσταση –διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Μολάων». Πίστωση 
επείγουσα και έκτακτη για την αποκατάσταση ζημιών στον προαύλιο χώρο του σχολείου, ενόψει 
της σχολικής χρονιάς. Το ποσό των 7.200,00 € μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω 
του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας 
πίστωσης 389.126,51 €, η οποία πλεονάζει. 

18. Στον ΚΑ 00-6421.001 γράφει νέα πίστωση  ποσού  2.000,00 € με τίτλο «Έξοδα κίνησης 
και εκτός έδρας αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών». Το ποσό των 4.000,00 €  μεταφέρεται 
από το αποθεματικό. 

19. Στον ΚΑ 00-6423.001 γράφει νέα πίστωση  ποσού  2.000,00 € με τίτλο «Έξοδα κίνησης 
και εκτός έδρας αποζημίωση μετακινουμένων ιδιωτών». Το ποσό των 4.000,00 € μεταφέρεται 
από το αποθεματικό. 

Οι ανωτέρω πιστώσεις των παραγράφων 18 και 19 αφορά στη δαπάνη μετακίνησης και 
στην αποζημίωση του δημοτικού συμβούλου και Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής κου Χαράλαμπου Λύρα και του μέλους της Επιτροπής κου Δημήτρη 
Πολλάλη Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Λακωνίας, για τη συμμετοχή του Δήμου στη 
Διεθνή Έκθεση γάμου, που θα γίνει στο Birmingham της Αγγλίας από 04 έως 06 Οκτωβρίου 
2013. Σχετική είναι και η αριθ. 222/2013 επόμενη απόφαση του Δ.Σ. Η δαπάνη μετακίνησης και 
η αποζημίωσή τους, θα καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 παρ. 1, 140 παρ. 
2 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). 

 20. Την ενίσχυση  του ΚΑ 25-7326.011 με τίτλο «Κατασκευή δεξαμενών στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ»  
ποσού 30.000,00 € με το ποσό των 26.931,44 €  και ο ανωτέρω ΚΑ εμφανίζεται πλέον με το 
ποσό των 56.931,44 €, σύμφωνα με την αριθ. 138/2013 τεχνική μελέτη. Το ποσό των 26.931,44 
€  μεταφέρεται στον ανωτέρω ΚΑ εξόδων δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με 
τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 389.126,51 €, η οποία πλεονάζει. 

21. Την ενίσχυση του ΚΑ 20-6262.011 με τίτλο «Εργασίες επιχωμάτωσης συντήρησης 
διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ» ποσού 6.000,00 € με το ποσό των 8.000,00 € και ο 
ανωτέρω ΚΑ εμφανίζεται πλέον με το ποσό των 14.000,00 €. Πίστωση απολύτως απαραίτητη και 
επείγουσα, καθότι η υπάρχουσα πίστωση δεν επαρκεί για τις εργασίες στους ΧΑΔΑ της Δημοτικής 
Ενότητας του Ζάρακα, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. 
Το ποσό των 8.000,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

22. Την ενίσχυση του ΚΑ 20-7135.005 με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών ιστών και 
σωμάτων για τη ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ» ποσού 5.000,00 € με το ποσό των 4.000,00 € και ο ανωτέρω ΚΑ  
εμφανίζεται πλέον με το ποσό των 9.000,00 €. Πίστωση επείγουσα και απαραίτητη, προκειμένου  
να γίνει τοποθέτηση φωτιστικών σε διάφορα σημεία δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων της 
Δημοτικής Ενότητας Μολάων, που χρήζουν φωτισμού. Το ποσό των 4.000,00 € μεταφέρεται από 
το αποθεματικό. 

23. Την ενίσχυση του ΚΑ 10-6265.004 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή air-condition» 
ποσού 5.000,00 €  με το ποσό των 5.000,00 € και ο ανωτέρω Κ.Α εμφανίζεται με το ποσό των 
10.000,00 €. Πίστωση επείγουσα και αναγκαία, καθότι δεν επαρκεί για την επισκευή της 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩΚ9-ΡΓΗ



 7 

κλιματιστικής εγκατάστασης ψύξης-θέρμανσης του δημοτικού κτιρίου του πρώην Δημαρχείου 
Ασωπού, η οποία παρουσίασε προβλήματα και συνεχείς βλάβες το τελευταίο διάστημα. Το ποσό 
των 5.000,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

24. Την ενίσχυση του ΚΑ 80-8231.022 με τίτλο «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
(ΕΡΓΟΔΟΤΗ) ποσού 1.533,64 €  με το ποσό των 1.500,00 €. Ο ΚΑ 4131.022 ΕΣΟΔΩΝ με τίτλο 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ) ποσού 1.533,6 4 € ενισχύεται με το ποσό 
των 1.500,00 € και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 3.033,64 € και δια μέσω του 
αποθεματικού το ποσό των 1.500,00 € μεταφέρεται στον ΚΑ 80-8231.022 ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο 
«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ)» ποσού 1.533,64 € που θα 
παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 3.033,64 €. 

25. Την ενίσχυση  του ΚΑ 00-6311 με τίτλο «Φόροι Τόκων» ποσού 27.000,00 € με το 
ποσόν των 18.000,00 €. Ο ΚΑ 0211 ΕΣΟΔΩΝ με τίτλο  «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 
τράπεζες» ποσού 180.000,00 € ενισχύεται με το ποσό των 120.000,00 € και θα παρουσιάζεται 
πλέον με το ποσό των 300.000,00 € (μέχρι σήμερα έχει εισπραχθεί το ποσόν των 254.024,14 €). 
Το ποσό των 18.000,00 € μεταφέρεται δια μέσω αποθεματικού  στον ΚΑ 00-6311 ΕΞΟΔΩΝ με 
τίτλο «Φόροι Τόκων» ποσού 27.000.00 € και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσόν των 
45.000,00 € και το υπόλοιπο ποσόν των 102.000,00 € παραμένει στο αποθεματικό. 

26. Στον ΚΑ 00-6731.003 γράφει νέα πίστωση ποσού 30.000 € με τίτλο «Επιχορήγηση 
Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης». Η τροποποίηση αυτή γίνεται για την αλλαγή του 
τίτλου, προκειμένου η επιχορήγηση να αποδοθεί στο Ν.Π. της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας 
και Σπάρτης, για να συνεχίσει να επιτελεί το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της, 
προσφέροντας ανακούφιση στους συνανθρώπους μας και προάγοντας το συλλογικό όφελος της 
τοπικής κοινωνίας και την εξυπηρέτηση του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος των μελών 
της. Η ιστορική έδρα της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης, είναι η πόλη της 
Μονεμβασίας του Δήμου μας, η οποία από αρχαιοτάτων χρόνων αναγνωρίστηκε σε Μητρόπολη 
από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγο, με χρυσόβουλο του έτους 1263 και 
στη συνέχεια ο Ανδρόνικος Β’ Παλαιολόγος το έτος 1314, χορήγησε ειδικά προνόμια στον 
εκάστοτε αυτής Μητροπολίτη, προάγοντας αυτόν σε Έξαρχον Πάσης Πελοποννήσου.  Το ποσό 
των 30.000 € μεταφέρεται δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 00-6731.002 με τίτλο 
«Επιχορήγηση εκκλησιαστικών ιδρυμάτων Περιφέρειας Δήμου» υπάρχουσας πίστωσης 30.000 €.   

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

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 36.598.974,09€ 36.720.474,09€ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  36.357.057,78€ 36.415.605,87€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 241.916,31€ 304.868,22€ 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 και 20. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  215/2013. 
  

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

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 

 Χριστάκος Σταύρος Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας  Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος  Αντιδήμαρχος 

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος 

Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Μέντης Γεώργιος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Κρυπωτός Παναγιώτης 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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