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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                         
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  14/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  236/2013 
 
«Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 
οικ. έτους 2013». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 3 του μηνός Οκτωβρίου 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 14/27-09-2013 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 20, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος 
3. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 3. Ιατρόπουλος Δημήτριος 
4. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  4. 

5. 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 

5. 
6. 

Κουτσονικολής Χαράλ.    Αντιδήμαρχος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 

6. 
7. 

Πετράκης Χρήστος 
Κρυπωτός Παναγιώτης 

7. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος   
8. 
9. 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Κολλιάκος Ιωάννης 

  

10. Σπυριδάκος Βασίλειος   
11. Σταθάκης Παναγιώτης   
12. Τσαφατίνου Κατερίνα   
13. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
14. Νικολινάκος Παναγιώτης   
15. Παπαδάκης Γεώργιος   
16. Τσάκος Πέτρος   
17. Χαραμής Αντώνιος   
18. Μέντης Γεώργιος   
19. Δουμάνης Δαμιανός   
20. 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, Τζάκας 
Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κοντάκος Ηλίας Τ.Κ. Ελίκας, 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. 
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 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
     Μετά τη συζήτηση του τρίτου θέματος προσήλθε ο κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος, μετά 
τη συζήτηση του δέκατου έκτου θέματος αποχώρησε ο κ. Βουνελάκης και μετά τη συζήτηση  
του δεκάτου εβδόμου θέματος προσήλθε η κ. Αλειφέρη Παναγιώτα. Τα θέματα 8, 9 & 10 
συζητήθηκαν στο τέλος της συνεδρίασης, προκειμένου να προσέλθει η εισηγήτρια αυτών κ. 
Αλειφέρη Παναγιώτα.  
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κων/νο,  ο οποίος έθεσε υπόψη την από 
25/9/2013 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 25-7135.021 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 43.905,72€ με τίτλο: Προμήθεια 
και εξοπλισμός αντλιοστασίου ΤΚ Συκέας (θέση Μπροκούτσα). Το ποσόν των 43.905,72 € θα 
μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 290.043,07 €. 

2)  Στον Κ.Α 25-7336.018 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 13.847,94€ με τίτλο: Έκτακτη 
επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα. Το ποσόν των 13.847,94 € θα μεταφερθεί δια μέσω του 
αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 
290.043,07 €. 

3)  Στον Κ.Α 25-7336.019 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 4.151,25€ με τίτλο:  Έκτακτη 
επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Μονεμβασίας.  Το ποσόν των 4.151,25€  θα μεταφερθεί δια 
μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας 
πίστωσης 290.043,07 €. 

4)  Στον Κ.Α 30-7323.070 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 44.797,00€ με τίτλο: Διευθέτηση 
ομβρίων υδάτων πλησίον Ο.Τ. 21,23,28 στα ΒΑΡΚΑ ΔΚ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ . Το ποσόν των 44.797,00€  
θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 290.043,07 €. 

5)  Στον Κ.Α 00-9495.001 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 500,00€ με τίτλο: Δαπάνη για 
ρύθμιση αυθαιρέτων. Το ποσόν των 500,00€  θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

6)  Στον Κ.Α 00-6741.015 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 5.000,00€ με τίτλο: Α΄ 
Κοινωνικών  Βοηθειών / Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις – Επίδομα απροστάτευτων παιδιών.   
Ποσό 5.000,00€ εγγράφεται στον ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1319.001 με τίτλο Επιχορήγηση για βοηθήματα 
ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών και το ποσό 
αυτό μεταφέρεται δια μέσω αποθεματικού στον ανωτέρω ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ. 

7)  Στον Κ.Α 80-8113.062 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 8.606,55€ με τίτλο: 
Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δήμου Μονεμβασίας. Το ποσόν των 8.606,55€  θα 
μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

8)  Στον Κ.Α 00-6073.001 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 4.900,00€ με τίτλο: Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού για επίκαιρα οικονομικά και διοικητικά θέματα. Το ποσόν των 
4.900,00€  θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

9)  Στον Κ.Α 00-6117.009 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 18.000,00€ με τίτλο: Υπηρεσίες 
συμβούλου για την αναδιοργάνωση του Δήμου στα πλαίσια της αξιολόγησης δομών και 
υπηρεσιών.   Το ποσόν των 18.000,00€  θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

10)  Στον Κ.Α 30-7412.027 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 30.750,00€ με τίτλο:  Μελέτη 
για Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας. 
Ποσό 15.000,00€ θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7412.024 με τίτλο 
Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισμού Πλύτρας ΤΚ Παπαδιανίκων υπάρχουσας πίστωσης 
15.000,00€ και ποσόν  15.750,00€  θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-
7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 290.043,07 €. 
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11)  Στον Κ.Α 30-6412.001 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 3.200,00€ με τίτλο: Μεταφορά 
προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με υποζύγια από το Κάστρο Μονεμβασίας.  Το ποσόν 
των 3.200,00€  θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

12)  Στον Κ.Α 15-7131.001 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 6.000,00€ με τίτλο: Προμήθεια 
αυτοκινούμενου μηχανήματος κοπής χλοοτάπητα γηπέδου της ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ. Το ποσόν των 
6.000,00€  θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

13)  Στον Κ.Α 30-6261.007 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 5.100,00€ με τίτλο: Εργασίες 
και προμήθειες για τη μεταφορά ηλεκτρονικών – επικοινωνιακών συστημάτων του ΚΕΠ-ΓΕΦ 
ΜΟΛΑΩΝ. Το ποσόν των 5.100,00€  θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-
7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης 290.043,07 €. 

14) Στον Κ.Α 30-6262.016 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 7.000,00€ με τίτλο: Εργασίες 
διαμόρφωσης γηπέδου ποδοσφαίρου στην ΤΚ ΒΕΛΙΩΝ. Το ποσόν των 7.000,00€  θα μεταφερθεί 
δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς 
υπάρχουσας πίστωσης 290.043,07 €. 

15) Στον Κ.Α  θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 5.200,00€ με τίτλο: Μελέτη Ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίου (ΚΕΝΑΚ) για το τουριστικό περίπτερο Μονεμβασίας. Το ποσόν των 5.200,00€  
θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

16) Την ενίσχυση  του ΚΑ 00-6734.001 με τίτλο: Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς Συλλόγους 
και Σωματεία  ποσού 15.000,00€  με το ποσόν των 15.000,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με 
το ποσόν των 30.000,00€. Το ποσόν των 15.000,00€  θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. 

17) Την ενίσχυση  του ΚΑ 80-8224.003 με τίτλο: ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
ποσού 1.007,44€  με το ποσόν των 1.000,00€. Ο ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 4124.004 με τίτλο: ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ποσού 1.000,00€ ενισχύεται με το ποσόν των 1.000,00€ και θα 
παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 2.000,00€ και το ποσό των 1.000,00€ θα μεταφερθεί δια 
μέσω αποθεματικού στον ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 80-8224.003 με τίτλο: ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ποσού 1.007,44 και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 2.007,44 €   

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 κατά πλειοψηφία 
Α. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου οικ. 

έτους 2013, ως εξής:  
1) Στον Κ.Α 25-7135.021 γράφει νέα πίστωση  ποσού 43.905,72 € με τίτλο 

«Προμήθεια και εξοπλισμός αντλιοστασίου ΤΚ Συκέας (θέση Μπροκούτσα)». Πίστωση 
αναγκαία και επείγουσα προκειμένου να λειτουργήσει η γεώτρηση, σύμφωνα με την αριθ. 
127/2013 μελέτη (τεύχος τεχνικών προδιαγραφών) και μετά την άδεια χρήσης νερού, που 
χορηγήθηκε πρόσφατα στο Δήμο από τη Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου. Το ποσό των 43.905,72 
€ μεταφέρεται δια μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 290.043,07 €, η οποία πλεονάζει. 

2) Στον Κ.Α 25-7336.018 γράφει νέα πίστωση ποσού 13.847,94 € με τίτλο «Έκτακτη 
επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ζάρακα». Πίστωση έκτακτη και επείγουσα, σύμφωνα με 
την αριθ. 254/2013 απόφαση της Ο.Ε. αναφορικά με την ανάθεση εκτέλεσης έκτακτων εργασιών 
επισκευής των δικτύων, που υπέστησαν ζημιές. Το ποσό των 13.847,94 € μεταφέρεται δια μέσω 
του αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» 
υπάρχουσας πίστωσης 290.043,07 €, η οποία πλεονάζει. 

3) Στον Κ.Α 25-7336.019 γράφει νέα πίστωση ποσού 4.151,25 € με τίτλο «Έκτακτη 
επισκευή δικτύων ύδρευσης ΔΕ Μονεμβασίας». Πίστωση έκτακτη και επείγουσα, σύμφωνα 
με την αριθ. 253/2013 απόφαση της Ο.Ε. αναφορικά με την ανάθεση εκτέλεσης έκτακτων 
εργασιών επισκευής των δικτύων, που υπέστησαν ζημιές. Το ποσό των 4.151,25 € μεταφέρεται 
δια μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» 
υπάρχουσας πίστωσης 290.043,07 €, η οποία πλεονάζει. 

4)  Στον Κ.Α 30-7323.070 γράφει νέα πίστωση  ποσού 44.797,00 € με τίτλο 
«Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον Ο.Τ. 21,23,28 στα Βαρκά Δ.Κ. Νεαπόλεως». 
Πίστωση έκτακτη και επείγουσα, προκειμένου να διευθετηθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε 
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με τη ροή των ομβρίων υδάτων, ενόψει και της χειμερινής περιόδου. Το ποσό των 44.797,00 € 
μεταφέρεται δια μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 290.043,07 €, η οποία πλεονάζει. 

5) Στον Κ.Α 00-9495.001 γράφει νέα πίστωση ποσού 500,00 € με τίτλο «Δαπάνη για 
ρύθμιση αυθαιρέτων». Πίστωση αναγκαία και επείγουσα, για την πληρωμή δαπανών προ το 
ΤΕΕ για τη ρύθμιση αυθαιρέτων ιδιοκτησίας του Δήμου. Το ποσό των 500,00 € μεταφέρεται από 
το αποθεματικό. 

6) Στον Κ.Α 00-6741.015 γράφει νέα πίστωση  ποσού 5.000,00 € με τίτλο «Α΄ 
Κοινωνικών  Βοηθειών/Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις–Επίδομα απροστάτευτων 
παιδιών».  Ποσό 5.000,00 € εγγράφεται στον ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1319.001 με τίτλο «Επιχορήγηση για 
βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών» 
και το ποσό αυτό μεταφέρεται δια μέσω αποθεματικού στον ανωτέρω ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ. Σχετική είναι 
η αριθ. Δ28/Γ.Π. 15344/1557/8-8-2013 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

7) Στον Κ.Α 80-8113.062 γράφει νέα πίστωση ποσού 8.606,55 € με τίτλο 
<<Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση Χώρων 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δήμου Μονεμβασίας>>.  Πρόκειται 
για οφειλή, η οποία εκ παραδρομής δεν γράφτηκε κατά την αρχική σύνταξη του 
προϋπολογισμού. Το ποσό των 8.606,55 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

8)  Στον Κ.Α 00-6073.001 γράφει νέα πίστωση ποσού 4.900,00 € με τίτλο «Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού για επίκαιρα οικονομικά και διοικητικά θέματα». Πρόκειται 
για πίστωση, η οποία δεν γράφτηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, απαραίτητη 
για την επιμόρφωση των υπαλλήλων. Το ποσό των 4.900,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

9)  Στον Κ.Α 00-6117.009 γράφει νέα πίστωση ποσού 18.000,00 € με τίτλο «Υπηρεσίες 
συμβούλου για την αναδιοργάνωση του Δήμου στα πλαίσια της αξιολόγησης δομών 
και υπηρεσιών». Σύμφωνα με το Ν. 4024/2011 άρθρο 35, οι ΟΤΑ υποχρεούνται να προβούν 
στην αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών. Σύμφωνα δε με τις προδιαγραφές του Υπ. Εσωτερικών 
και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., οι ομάδες εργασίας θα συγκροτηθούν από στελέχη και συνεργάτες κάθε 
Δήμου, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει και εμπειρογνώμονας. Το ποσό των 18.000,00 € 
μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

10)  Στον Κ.Α 30-7412.027 γράφει νέα πίστωση  ποσού 30.750,00 € με τίτλο «Μελέτη 
για Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου 
Μονεμβασίας». Ποσό 15.000,00 € μεταφέρεται δια μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30-
7412.024 με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης πλατείας οικισμού Πλύτρας ΤΚ Παπαδιανίκων» 
υπάρχουσας πίστωσης 15.000,00 € και ποσό  15.750,00 €  μεταφέρεται δια μέσω του 
αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες  Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας 
πίστωσης 290.043,07 €, η οποία πλεονάζει. Πίστωση αναγκαία και επείγουσα, προκειμένου να 
ανατεθεί η απευθείας εκπόνηση της μελέτης σε Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 268 παρ. 1 και 2 του Ν. 3463/2006 και λόγω του ότι σύμφωνα με 
βεβαίωση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου μας, δεν υπάρχουν οι 
απαιτούμενες ειδικότητες για το σύνολο των κατηγοριών της μελέτης και συγκεκριμένα η 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αδυνατεί να συντάξει την Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη και την 
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη. Σχετική είναι και η αριθ. 247/2013 απόφαση του Δ.Σ. περί 
ανάθεσης. 

11)  Στον Κ.Α 30-6412.001 γράφει νέα πίστωση  ποσού 3.200,00 € με τίτλο 
«Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με υποζύγια από το Κάστρο 
Μονεμβασίας». Πίστωση αναγκαία και επείγουσα, καθώς μέσα στα σοκάκια του Κάστρου 
υπάρχουν παλιά οικοδομικά υλικά και μπάζα από διάφορες εργασίες.  Κατά την περίοδο του 
καλοκαιριού απαγορεύεται η διέλευση  υποζυγίων στο χώρο του Κάστρου, επιτρέπεται από το 
μήνα Σεπτέμβριο και ύστερα. Το ποσό των 3.200,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

12)  Στον Κ.Α 15-7131.001 γράφει νέα πίστωση  ποσού 6.000,00 € με τίτλο 
«Προμήθεια αυτοκινούμενου μηχανήματος κοπής χλοοτάπητα γηπέδου της ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ». Πίστωση αναγκαία και επείγουσα, για τη συντήρηση του χλοοτάπητα του 
δημοτικού σταδίου και εν γένει την ομαλή λειτουργία του για τη διεξαγωγή των αγώνων 
ποδοσφαίρου. Το ποσό των 6.000,00 €  μεταφέρεται από το αποθεματικό. 
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13)  Στον Κ.Α 30-6261.007 γράφει νέα πίστωση ποσού 5.100,00 € με τίτλο «Εργασίες 
και προμήθειες για τη μεταφορά ηλεκτρονικών – επικοινωνιακών συστημάτων του 
ΚΕΠ-ΓΕΦ ΜΟΛΑΩΝ». Πίστωση αναγκαία και επείγουσα, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες 
εργασίες εγκατάστασης ασύρματου δικτύου παροχής υπηρεσιών ΣΥΖΕΥΞΙΣ για τη μεταστέγαση 
του ΚΕΠ και του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου.  
Το ποσό των 5.100,00 € μεταφέρεται δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο 
«Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 290.043,07 €, η οποία πλεονάζει. 

14) Στον Κ.Α 30-6262.016 γράφει νέα πίστωση ποσού 7.000,00 € με τίτλο «Εργασίες 
διαμόρφωσης γηπέδου ποδοσφαίρου στην ΤΚ ΒΕΛΙΩΝ». Πρόκειται για εργασία, η οποία 
δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό εκ παραδρομής, ενώ είναι απαραίτητη για τη 
λειτουργία του γηπέδου. Το ποσό των 7.000,00 € μεταφέρεται δια μέσω του αποθεματικού από 
ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης 290.043,07 €, η 
οποία πλεονάζει. 

15) Στον Κ.Α 30-7411.021 γράφει νέα πίστωση ποσού 5.200,00 € με τίτλο «Μελέτη 
Ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (ΚΕΝΑΚ) για το τουριστικό περίπτερο Μονεμβασίας». 
Πίστωση επείγουσα και αναγκαία, καθώς είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση της μελέτης ανάπλασης του 
τουριστικού περιπτέρου, πλην όμως είναι απαραίτητη η εκπόνηση Ενεργειακού Κανονισμού για 
την έκδοση της οικοδομικής αδείας του περιπτέρου. Το ποσό των 5.200,00 € μεταφέρεται από 
το αποθεματικό. 

16) Την ενίσχυση του ΚΑ 00-6734.001 με τίτλο  «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 
Συλλόγους και Σωματεία» ποσού 15.000,00 € με το ποσό των 15.000,00 € και 
παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 30.000,00 €. Πίστωση αναγκαία και επείγουσα, καθώς η 
υπάρχουσα δεν επαρκεί για την επιχορήγηση των Συλλόγων του Δήμου. Το ποσό των 15.000,00 
€  μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

17) Την ενίσχυση του ΚΑ 80-8224.003 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ»  ποσού 1.007,44 € με το ποσό των 1.000,00 €. Ο ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 4124.004 με 
τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» ποσού 1.000,00 € ενισχύεται με το ποσόν των 
1.000,00 € και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 2.000,00 € και το ποσό των 1.000,00 €  
μεταφέρεται δια μέσω αποθεματικού στον ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 80-8224.003 με τίτλο: ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ποσού 1.007,44 και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 
2.007,44 €   

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€ 48.846.456,91€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 241.916,31€ 243.461,67 € 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 2, 3 και 4.  
 Μειοψηφούντος του κ. Δημητρόπουλου, ο οποίος δεν ψηφίζει τις πιστώσεις των 
παραγράφων 8 και 9. 
  

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  236/2013. 
  

 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 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Μέντης Γεώργιος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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