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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                     

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                            
   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  18/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  322/2013 
 
«Περί αναμορφώσεως του Προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 
οικ. έτους 2013». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις δεκαεπτά  (17) του μηνός Δεκεμβρίου 2013, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16,30, 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 18/13-12-2013 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 21 δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος            Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
2. Χριστάκος Σταύρος        Γραμματέας Δ.Σ. 2. Μαρούσης Χαράλαμπος 
3. Βουνελάκης Γεώργιος       Αντιδήμαρχος 3. Σπυριδάκος Βασίλειος 
4. Καλογερίνης Ηλίας           Αντιδήμαρχος  4. Σταθάκης Παναγιώτης 
5. Κουτσονικολής Χαράλ.      Αντιδήμαρχος 5. Χαραμής Αντώνιος 
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος     Αντιδήμαρχος 6. Κρυπωτός Παναγιώτης 
7. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος   
8. Σουρλάς Ιωάννης             Αντιδήμαρχος   
9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Λύρας Χαράλαμπος   
13. Πετράκης Χρήστος   
14. Τσαφατίνου Κατερίνα   
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
16. Νικολινάκος Παναγιώτης   
17. Παπαδάκης Γεώργιος   
18. 
19. 

Τσάκος Πέτρος 
Μέντης Γεώργιος 

  

20. Δουμάνης Δαμιανός   
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: 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, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. 
Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, 
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος 
Τ.Κ. Συκέας. 
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   Μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος αποχώρησε ο κ. Ιατρόπουλος Δημήτριος και μετά τη 
συζήτηση του 7ου θέματος προσήλθε ο κ. Μέντης Γεώργιος, ο οποίος αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 10ου θέματος.   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
  
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κων/νο,  ο οποίος έθεσε υπόψη την από 
11/12/2013 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 30-7331.023 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 5.000,00€ με τίτλο: Συντήρηση 
και επισκευή στέγης στο κτίριο Δημοτικού Σχολείου Φαρακλού. Το ποσόν των  5.000,00€ θα 
μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης  68.680,63€. 

2)  Στον Κ.Α 00-6151.004 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 9.524,31€ με τίτλο: Για λογιστική 
τακτοποίηση της κράτησης 1,5/000 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Τραπεζών. 
Το ποσόν των 9.524,31 € θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 00-6057. με τίτλο:  
Για λογιστική τακτοποίηση της κράτησης 1,5/000 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 
Τραπεζών υπάρχουσας πίστωσης 9.524,31€. 

3) Στον Κ.Α 30-7412.029 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 19.800,00€ με τίτλο: Μελέτη 
«Νέος κόμβος εισόδου Μολάων στην ΕΟ Μολάων –Σπάρτης». Το ποσόν των  19.800,00€ θα 
μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης  68.680,63€. 

4) Στον Κ.Α 25-7336.022 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 6.624,00€ με τίτλο: Έκτακτη 
επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις ΤΚ Ασωπού, Φοινικίου και Δαιμονιάς. Το ποσόν των  
6.624,00€ θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ με τίτλο Επισκευή αντλιοστασίων 
ύδρευσης υπάρχουσας πίστωσης 69.136,06€. 

5) Στον Κ.Α 25-7336.023 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 3.654,00€ με τίτλο: . Έκτακτη 
επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις ΤΚ Αγγελώνας, Μονεμβασίας και Νομίων. Το ποσόν 
των  3.654,00€ θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ με τίτλο Επισκευή 
αντλιοστασίων ύδρευσης υπάρχουσας πίστωσης 69.136,06€. 

6)  Στον Κ.Α 15-6691.003 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 7.000,00€ με τίτλο:  Προμήθειες 
για Κοινωνικό Παντοπωλείο. Το ποσόν των 7.000,00€ θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού 
από το αποθεματικό. 

7)  Στον Κ.Α 20-6277.004 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 122.870,00€ με τίτλο:  Συλλογή 
και μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Μονεμβασίας.  Ποσόν 
105.182,83€ θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από το ΚΑ 00-6721.001 με τίτλο: 
Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας υπάρχουσας 
πίστωσης 105.182,83€ και ποσό 17.687,17€ θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από το 
ΚΑ 20-6262.007 με τίτλο: Λειτουργία δεματοποιητή υπάρχουσας πίστωσης 42.558,80€. 

8)  Στον Κ.Α 25-7326.057 θα γραφεί νέα πίστωση  ποσού 12.600,00€ με τίτλο: Συνδέσεις 
για την ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Γέφυρας Μονεμβασίας. Το ποσόν των  12.600,00€ θα 
μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο Μελέτες Δήμου 
Μονεμβασιάς υπάρχουσας πίστωσης  68.680,63€. 

9) Την ενίσχυση  του ΚΑ 00-6311 με τίτλο: Φόροι Τόκων ποσού 45.000,00€ με το ποσόν 
των    11.122,50€. Ο ΚΑ 0211 ΕΣΟΔΩΝ με τίτλο : Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 
ποσού 300.000,00€ ενισχύεται με το ποσό των 74.150,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το 
ποσό των 374.150,00€ (Μέχρι σήμερα έχει εισπραχθεί το ποσόν των 317.648,63 €). Το ποσόν 
των 11.122,50€ θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού  στον ΚΑ 00-6311 ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο: 
Φόροι Τόκων ποσού 45.000.00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσόν των 56.122,50 € και το 
υπόλοιπο ποσόν των 63.027,50€ θα παραμείνει στο αποθεματικό.  
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10) Την ενίσχυση  του ΚΑ 30-6011. με τίτλο: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα  ποσού 230.000,00€  με το ποσόν των 
8.000,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 238.000,00 €. Το ποσόν των 8.000,00€ 
θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από το αποθεματικό. 

11) Την ενίσχυση  του ΚΑ 30-6051.001 με τίτλο: Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ  ποσού 
13.500,00€ με το ποσόν των 2.000,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 15.500,00 
€. Το ποσόν των 2.000,00€ θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από το αποθεματικό. 

12) Την ενίσχυση του ΚΑ 20-6323.002 με τίτλο: Τέλη κυκλοφορίας-ΚΤΕΟ  ποσού 
4.000,00€  με το ποσόν των 600,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 4.600,00€. Το 
ποσόν των 600,00€ θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από το αποθεματικό. 

13) Την ενίσχυση  του ΚΑ 00-6056.001 με τίτλο: Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ποσού 
192.600,00 € με το ποσόν των 25.400,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 
218.000,00€. Το ποσόν των 25.400,00€ θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από το 
αποθεματικό. 

14) Την ενίσχυση  του ΚΑ 00-6056.002 με τίτλο: Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ποσού 
64.200,00€ με το ποσόν των 8.300,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 72.500,00€. 
Το ποσόν των 8.300,00€ θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από το αποθεματικό. 

15) Την ενίσχυση  του ΚΑ 20-6011. με τίτλο: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ποσού 450.000,00€  με το ποσόν 
των 300,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 450.300€. Το ποσόν των 300,00€ θα 
μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από το αποθεματικό. 

16) Την ενίσχυση του ΚΑ 00-6116. με τίτλο: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών ποσού 
1.000,00€  με το ποσόν των 1.100,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 2.100€. Το 
ποσόν των 1.100,00€ θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από το αποθεματικό. 

17) Την ενίσχυση  του ΚΑ 20-6211. με τίτλο: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας  ποσού 350.000,00€  με 
το ποσόν των 28.000,00€ και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 378.000,00€. Ποσόν  
14.000,00€ θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 20-6277.001 με τίτλο: 
Εργασία αποκομιδής απορριμμάτων   υπάρχουσας πίστωσης 19.600,00€ και ποσόν  14.000,00€ 
θα μεταφερθεί δια μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 20-6277.003 με τίτλο: Εργασίες 
οδοκαθαρισμού   υπάρχουσας πίστωσης 19.600,00€. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κου Αντιδημάρχου, έλαβε υπόψη 
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 11/12/2013 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 30-7331.023 γράφει νέα πίστωση  ποσού 5.000,00 € με τίτλο «Συντήρηση 

και επισκευή στέγης στο κτίριο Δημοτικού Σχολείου Φαρακλού». Πίστωση έκτακτη και 
επείγουσα, για την αποκατάσταση των ζημιών που έχει υποστεί η στέγη του σχολείου και για την 
αποφυγή περαιτέρω ζημιάς στην τοιχοποιία. Το ποσό των 5.000,00 € μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας 
πίστωσης  68.680,63 €, η οποία πλεονάζει. 

2)  Στον Κ.Α 00-6151.004 γράφει νέα πίστωση  ποσού 9.524,31 € με τίτλο «Για 
λογιστική τακτοποίηση της κράτησης 1,5/000 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων και Τραπεζών». Μετά από υπόδειξη του Παρατηρητηρίου, γράφεται στο σωστό ΚΑΕ, 
η εν λόγω πίστωση. Το ποσό των 9.524,31 € μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 
00-6057. με τίτλο «Για λογιστική τακτοποίηση της κράτησης 1,5/000 από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων και Τραπεζών» υπάρχουσας πίστωσης 9.524,31 €. 

3) Στον Κ.Α 30-7412.029 γράφει νέα πίστωση  ποσού 19.800,00 € με τίτλο «Μελέτη 
Νέος κόμβος εισόδου Μολάων στην ΕΟ Μολάων–Σπάρτης». Πίστωση αναγκαία και 
επείγουσα, καθότι έχει υποβληθεί πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ 
Πελοποννήσου, του έργου κατασκευής  οδοποιίας στην περιοχή Μπράμου της Δ.Κ. Μολάων και 
κρίθηκε αναγκαία η σύνδεση των οδών του σχεδίου πόλης με το διερχόμενο εθνικό οδικό δίκτυο.  
Το ποσό των 19.800,00 € μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο 
«Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας πίστωσης  68.680,63 €, η οποία πλεονάζει. 
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4) Στον Κ.Α 25-7336.022 γράφει νέα πίστωση ποσού 6.624,00 € με τίτλο «Έκτακτη 
επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις ΤΚ Ασωπού, Φοινικίου και Δαιμονιάς». 
Πίστωση έκτακτη και επείγουσα σύμφωνα με την αριθ. 348/2013 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. Το ποσό των  6.624,00 € μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 25-
7326.038 με τίτλο «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης» υπάρχουσας πίστωσης 69.136,06 €, η 
οποία πλεονάζει. 

5) Στον Κ.Α 25-7336.023 γράφει νέα πίστωση ποσού 3.654,00 € με τίτλο «Έκτακτη 
επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις ΤΚ Αγγελώνας, Μονεμβασίας και 
Νομίων». Πίστωση έκτακτη και επείγουσα σύμφωνα με την αριθ. 349/2013 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. Το ποσό των  3.654,00 € μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού από τον 
ΚΑ 25-7326.038 με τίτλο «Επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης» υπάρχουσας πίστωσης 69.136,06 
€, η οποία πλεονάζει. 

6)  Στον Κ.Α 15-6691.003 γράφει νέα πίστωση ποσού 7.000,00 € με τίτλο «Προμήθειες 
για Κοινωνικό Παντοπωλείο». Πίστωση αναγκαία και επείγουσα, προκειμένου να 
λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο, καθώς τα είδη που μαζεύτηκαν από προσφορές δεν 
επαρκούν για τον αριθμό των δικαιούχων. Το ποσό των 7.000,00 € μεταφέρεται από το 
αποθεματικό. 

7)  Στον Κ.Α 20-6277.004 γράφει νέα πίστωση  ποσού 122.870,00 € με τίτλο «Συλλογή 
και μεταφορά ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου 
Μονεμβασίας».  Πίστωση αναγκαία και επείγουσα, προκειμένου να διενεργηθεί από το Δήμο, ο 
διαγωνισμός για την υλοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης, έως ότου ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας.  Ποσό 105.182,83 € μεταφέρεται μέσω 
αποθεματικού από τον ΚΑ 00-6721.001 με τίτλο «Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Νομού Λακωνίας» υπάρχουσας πίστωσης 105.182,83 €, η οποία πλεονάζει και ποσό 
17.687,17 € μεταφέρεται μέσω του αποθεματικού από τον ΚΑ 20-6262.007 με τίτλο «Λειτουργία 
δεματοποιητή» υπάρχουσας πίστωσης 42.558,80 €, η οποία δεν θα διατεθεί στο τρέχον έτος.  

8)  Στον Κ.Α 25-7326.057 γράφει νέα πίστωση  ποσού 12.600,00 € με τίτλο «Συνδέσεις 
για την ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Γέφυρας Μονεμβασίας». Πίστωση επείγουσα 
και αναγκαία, καθότι το έργο κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης στη γέφυρα Μονεμβασίας, 
εκτελείται ήδη, ενώ η δαπάνη των συνδέσεων δεν είναι επιλέξιμη από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Για την 
αποφυγή νέων εκσκαφών μετά την ολοκλήρωση του έργου, κρίνεται απαραίτητο οι συνδέσεις να 
γίνουν παράλληλα με την κατασκευή του δικτύου. Το ποσό των  12.600,00 €  μεταφέρεται μέσω  
αποθεματικού από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «Μελέτες Δήμου Μονεμβασιάς» υπάρχουσας 
πίστωσης  68.680,63 €, η οποία πλεονάζει. 

9) Την ενίσχυση  του  ΚΑ 00-6311 με τίτλο «Φόροι Τόκων» ποσού 45.000,00 € με το 
ποσό των 11.122,50 €. Ο ΚΑ 0211 ΕΣΟΔΩΝ με τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε 
τράπεζες» ποσού 300.000,00 € ενισχύεται με το ποσό των 74.150,00 € και θα παρουσιάζεται 
πλέον με το ποσό των 374.150,00 € (μέχρι σήμερα έχει εισπραχθεί το ποσόν των 317.648,63 €). 
Το ποσό των 11.122,50 € μεταφέρεται  μέσω αποθεματικού  στον ΚΑ 00-6311 ΕΞΟΔΩΝ με τίτλο 
«Φόροι Τόκων» ποσού 45.000.00 € και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 56.122,50 € και 
το υπόλοιπο ποσό των 63.027,50 € θα παραμείνει στο αποθεματικό.  

10) Την ενίσχυση του ΚΑ 30-6011. με τίτλο «Τακτικές αποδοχές  (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα» ποσού 230.000,00 
€  με το ποσό των 8.000,00 € και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 238.000,00 €. Το 
ποσό των 8.000,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

11) Την ενίσχυση του ΚΑ 30-6051.001 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ» 
ποσού 13.500,00 € με το ποσό των 2.000,00 € και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 
15.500,00 €. Το ποσό των 2.000,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

12) Την ενίσχυση του ΚΑ 20-6323.002 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας-ΚΤΕΟ» ποσού 
4.000,00 €  με το ποσό των 600,00 € και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 4.600,00 €. 
Το ποσό των 600,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

13) Την ενίσχυση του ΚΑ 00-6056.001 με τίτλο «Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ» 
ποσού 192.600,00 € με το ποσό των 25.400,00 € και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 
218.000,00 €. Το ποσό των 25.400,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

14) Την ενίσχυση του ΚΑ 00-6056.002 με τίτλο «Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ» 
ποσού 64.200,00 € με το ποσό των 8.300,00 € και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 
72.500,00 €. Το ποσό των 8.300,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 
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15) Την ενίσχυση του ΚΑ 20-6011. με τίτλο «Τακτικές αποδοχές  (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ποσού 450.000,00 
€  με το ποσόν των 300,00 € και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 450.300 €. Το ποσό 
των 300,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

16) Την ενίσχυση του ΚΑ 00-6116. με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» ποσού 
1.000,00 €  με το ποσό των 1.100,00 € και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 2.100 €. 
Το ποσό των 1.100,00 € μεταφέρεται από το αποθεματικό. 

17) Την ενίσχυση  του ΚΑ 20-6211. με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 
ποσού 350.000,00 €  με το ποσό των 28.000,00 € και θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των 
378.000,00 €. Ποσό  14.000,00 € μεταφέρεται  μέσω  αποθεματικού από τον ΚΑ 20-6277.001 με 
τίτλο «Εργασία αποκομιδής απορριμμάτων» υπάρχουσας πίστωσης 19.600,00 € και ποσό 
14.000,00 € μεταφέρεται μέσω  αποθεματικού από τον ΚΑ 20-6277.003 με τίτλο «Εργασίες 
οδοκαθαρισμού»  υπάρχουσας πίστωσης 19.600,00 €, οι οποίες πλεονάζουν στους επιμέρους ΚΑ.  

Οι παραπάνω πιστώσεις 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 ενισχύονται, διότι δεν 
επαρκούν για το σκοπό που γράφτηκαν. 

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

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 49.165.370,83€ 49.239.520,83€ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  49.016.376,25€ 49.080.198,75€ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 148.994,58€ 159.322,08€ και δεν 
υπερβαίνει το 5% του 

συνόλου των τακτικών 
εσόδων του 

προϋπολογισμού έτους 
2013. 

 
Γ). Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα (παράρτημα του Ε.Π.Δ.) και εντάσσει σ’ αυτό, τα 

ανωτέρω έργα των παραγράφων 1, 4, 5 και 8.  
  

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  322/2013. 
  

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

Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

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 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Λύρας Χαράλαμπος 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Δουμάνης Δαμιανός 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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