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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 9/30-05-2011 

 

Αριθ.Αποφ. 62/2011 

Θέµα:  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προµηθειών – εργασιών και 
διάθεση πιστώσεων αυτών. 
  
 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  30-05-2011  ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10:30 π.µ. στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 

του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την  10597/23-05-2011 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 

του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  µέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)                Κανείς 

2.  Χριστάκος Σταύρος              

3.  Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος     

4.  Μαυροµιχάλης Κων/νος                

5.  Λύρας Χαράλαµπος         

6.  Μαρούσης Χαράλαµπος                                                                                                  

7.  Χαραµής Αντώνιος    

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. 

Κοντραφούρη Γεώργιο. 
 Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 
  Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή 
πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 
όποτε το ζητήσει ο δήµαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού 
αριθµού των µελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, 
στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση 
δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, πριν παρέλθει δίµηνο, 
αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται 
επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3) 
προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται στην 
αµέσως µεγαλύτερη µονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή 
ίση του ηµίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) 
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ηµέρες µετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση 
εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία 
είχε ζητηθεί η σύγκλησή της. 
Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει 
την οικονοµική ή την επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελεί σοβαρή παράβαση 
καθήκοντος. 
  Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση 
επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες 
πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες 
περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την 
ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για 
τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση 
η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
 
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο 
είναι τα εξής: 
 

1. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού δικηγόρου για 
εκπροσώπηση του ∆ήµου(Αφορά απόφαση διαταγή πληρωµής της 
εταιρείας «ΑΚΤΕΜ Ε.Π.Ε» κατά του ∆ήµου). 

2. Αποδοχή  ή µη παραχώρησης τµηµάτων  γης σε κοινή χρήση στην 
Τοπική Κοινότητα Συκέας της ∆Ε Μολάων του ∆ήµου Μονεµβασιάς, 
ιδιοκτησίας κ. Γκίκα Γρηγορίου. 

3. Αποδοχή  ή µη παραχώρησης τµήµατος  γης σε κοινή χρήση στην 
Τοπική Κοινότητα Βελανιδίων της ∆Ε Βοιών του ∆ήµου Μονεµβασιάς, 
ιδιοκτησίας κ. Καραντζή Κων/νου. 

4. Αποδοχή  ή µη παραχώρησης τµηµάτων  γης σε κοινή χρήση στην 
Τοπική Κοινότητα Λαµπόκαµπου της ∆Ε Ζάρακος του ∆ήµου 
Μονεµβασιάς, ιδιοκτησίας κ. Μανίκη Αναστασίου. 

5. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριµήνου  για τον έλεγχο –
υλοποίηση του προϋπολογισµού 2011. 

6. Έλεγχος (επικαιροποίηση) των δικαιολογητικών για την υπογραφή 
σύµβασης εκτέλεσης του έργου «Αποχετευτικά ∆ίκτυα Τ.∆ Νεαπόλεως». 

7. Ανάκληση ή µη της αριθ.  94/2010 Α∆Ε του πρώην ∆ήµου Μολάων και 
νυν ∆Ε  Μολάων του ∆ήµου Μονεµβασιάς περί κατακύρωσης πρακτικών 
δηµοπρασίας για την   εκτέλεση του έργου µε τίτλο « Ανάπλαση 
Λιµανιού-παραλίας Τ∆ Ελαίας».     

8. Ορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση του ∆ήµου (Αφορά αγωγές του κ. 
Μπαλαµπάνου Παναγιώτη κατά του ∆ήµου).  

               
     Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο θεωρείται κατά την 
κρίση µου ότι πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά  την 
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προµήθειες και εργασίες που 
απαιτούνται τη χρονική αυτή περίοδο, δεδοµένου ότι έπειτα από την έγκριση 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011 θα πρέπει να προχωρήσουν 
άµεσα ορισµένες προµήθειες-εργασίες καθώς και στη ψήφιση πιστώσεων 
παρελθούσης χρήσεως που έχουν εγγραφεί στο προϋπ/σµό του δήµου οικ. 
έτους 2011 για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου και δεν µπορούµε να 
γνωρίζουµε τον ακριβή χρόνο της επόµενης συνεδρίασης της Ο.Ε.. 
    Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέµα 
προς συζήτηση, παρά το ότι δε συµπεριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη. 
 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  
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Η  Ο.Ε.  αφού έλαβε υπόψη της 
� την εισήγηση του προέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  
� το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην 

ηµερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
    Την συζήτηση του θέµατος, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων 
της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά  την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για 
προµήθειες – εργασίες καθώς και οφειλές παρελθούσης χρήσεως του 
προϋπολογισµού του δήµου οικ. έτους 2011. 
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:  
Από τη στιγµή που η  Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε Οµόφωνα ότι το εν 
λόγω θέµα το οποίο δεν ήταν γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι 
σηµαντικό, θα αποφασίσει επί του συγκεκριµένου θέµατος και έθεσε υπόψη 
των µελών:            

Για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου απαιτούνται κάποιες 
προµήθειες, κατά συνέπεια πρέπει η ΟΕ µε την απόφαση της αυτή να 
εγκρίνει τις τεχνικές περιγραφές των προµηθειών που συντάχθηκαν από την 
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και να γίνει η διάθεση των πιστώσεων αυτών. 

Οι τεχνικές περιγραφές είναι αυτές που περιγράφονται στην εισήγηση 
της τεχνικής υπηρεσίας για κάθε προµήθεια χωριστά και αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Τέλος έπειτα από τη ψήφιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2011  και 
προκειµένου να γίνουν πληρωµές διαφόρων  υποχρεώσεων του ∆ήµου 
εισηγούµαι να ψηφίσουµε και τις  πιστώσεις  παρελθούσης χρήσεως. 

Τα µέλη της ΟΕ αφού είδαν τις τεχνικές προδιαγραφές των 
προµηθειών που συντάχθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου, τις 
εξειδικευµένες πιστώσεις για τις εν λόγω προµήθειες, καθώς και  
εγγεγραµµένες πιστώσεις παρελθούσης χρήσεως και έλαβαν υπόψη τους την 
παρ. 4 του άρθρου 209 του 3463/2006 και µετά από διαλογική συζήτηση : 

       
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των κατωτέρω προµηθειών-
εργασιών οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και 
διαθέτει τις ανάλογες πιστώσεις  ως εξής: 
� Του ΚΑ  10-6266.001 για την κατασκευή δοµηµένης καλωδίωσης πίστωση 
ποσού 6.709,99€. 

� Του ΚΑ 10-6266.001 για την επέκταση τηλεφωνικού κέντρου πίστωση 
ποσού 6.218,80€. 

� Του Κ.Α 10-6671 για την προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 
πίστωση ποσού 15.697,17€. 

� Του Κ.Α. 30-6671 για την προµήθεια ανταλλακτικών για τα οχήµατα της 
υπηρεσίας τεχνικών υπηρεσιών πίστωση ποσού 3.695,70€. 

� Του Κ.Α 30-6672  για την προµήθεια ανταλλακτικών πίστωση ποσού 
49.937,02€. 

� Του Κ.Α 20-6672 για την προµήθεια ανταλλακτικών των µηχ/των πίστωση 
ποσού 64.256,74€. 

� Του Κ.Α 25-6671.001 για την προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών 
µέσων πίστωση ποσού 18.228,00€. 

� Του Κ.Α 25-6671.002 για την προµήθεια ανταλλακτικών µηχ/των πίστωση 
ποσού 27.423,57€. 
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� Του Κ.Α 10-6654.001 για την προµήθεια ελαστικών  πίστωση ποσού 
7.626,00€. 

� Του Κ.Α 30-6654.001 για την προµήθεια ελαστικών πίστωση ποσού 
12.853,50€. 
 

Β) Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις παρελθούσης χρήσεως του 
∆ηµοτικού προϋπολογισµού 2011: 
 
 Κωδ. Αριθ.                          Αιτιολογία                                                   Ποσό 

-8112001 Μ οφειλή για την αποζηµιωση του προέδρου του ∆Σ 1.543,35 

-8112002 
Ζ Αµοιβή των µελών των Τοπικών Συµβουλίων για την συµµετοχή τους στις 
συνεδριάσεις των Τα.Σ. έτους 2010. 868,44 

-8112003 
Ζ Αποζηµίωση Προέδρων Τοπ. Συµβούλων για συµµετοχή στις συνεδριάσεις 
του ∆ηµ. Ζάρακα από 01 01 2010 ως 15 12 2010 2.725,57 

-8112004 
ΜΟΝ Αποζηµιώσεις προέδρων και µελών Τοπικών Συµβουλίων για την 
συµµετοχή τους στις Συνεδριάσεις Τ.Σ. 1.005,00 

-8112005 

ΜΟΝ Αποζηµίωση ∆ηµοτικών Συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις 
συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (περιόδου από 1-01 έως 31-12 έτους 
2010 ) 14.842,36 

-8112006 

ΜΟΝ Αποζηµίωση ∆ηµοτικών Συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις 
συνεδριάσεις της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής (περιόδου από 1-01 έως 31-12 
έτους 2010 ) 2.417,76 

-8112007 
ΜΟΝ 'Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων από 1-01 έως 31-12 
έτους 2010 10.469,92 

-8112008 
Αµοιβή προέδρου ∆ηµοτικού συµβουλίου (Μαυροµιχάλη Κων/νο του ∆ήµου 
Μολαών) για τη συµµετοχή του στις συνεδριάσεις των ετών 2007 εως 2009 5.000,00 

-8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 53.338,99 

-8113001 ΑΣ Συντηρηση και επισκευη µεταφορικου µεσου 258,30 

-8113002 ΑΣ Αµοιβη ΕΛΤΑ για παραγωγη και εκτυπωση τελων εµφακελωσης Υδρευσης 2.349,46 

-8113003 
Β ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 225,09 

-8113004 Β ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 1.250,00 

-8113005 Β ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 12.300,00 

-8113006 Β ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΣΤΗΡΙΞΗΣ  SINGULAR- GENESIS 2.303,00 

-8113007 Ζ Αποκοµιδή απορριµµάτων χρονικού διαστήµατος 10 12/08/2010. 4.348,98 

-8113008 ΜΟΝ Προβολή του ∆ήµου Μονεµβασίας 6.000,00 

-8113009 
ΜΟΝ Εργασίες για το πλύσιµο των αυτοκινήτων - µηχανηµάτων του ∆ήµου για 
τον µήνα ∆εκέµβριο έτους 2010 532,59 

-8113010 
ΜΟΝ Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης για το χρονικό διάστηµα από 28-
11-2010 έως 31-12-2010 5.258,40 

-8113011 ΜΟΝ Σύναψη σύµβασης για την συντήρηση προγραµµατ 929,88 

-8113012 ΜΟΝ Εργασίες συντήρησης και επισκευής του αγροτικού αυτοκινήτου 571,95 

-8113013 
ΜΟΝ Εργασίες συντήρησης και επισκευής του απορριµµατοφόρου αυτοκινήτου 
του ∆ήµου 3.218,00 

-8113014 
ΜΟΝ Εργασίες συντήρησης και επισκευής του αυτοκινήτου του προγράµµατος 
"ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" 799,50 

-8113015 
ΜΟΝ Εργασίες συντήρησης και επισκευής του σκαπτικού µηχανήµατος του 
∆ήµου 4.772,40 

-8113016 
ΜΟΝ Εργασίες µεταφοράς κάδων συµπιεστών για το µήνα ∆εκέµβριο έτους 
2010 1.476,00 

-8113017 
ΜΟΝ Αµοιβή συµβολαιογράφου - υποθηκοφύλακα για την σύνταξη αποδοχής 
πρότασης δωρεάς εν ζωή αγροτεµαχίου του κ. Γεωργίου Αργείτη 169,52 

-8113018 

ΜΟΝ Αµοιβή δικηγόρου κατά την εκδίκαση της προσφυγής του ∆ήµου 
Μονεµβασίας κατά της αριθ. 94/2002 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 
177 Π.∆. 410/1995 405,00 

-8113019 
ΜΟΝ Αµοιβή δικηγόρου για την εκδίκαση αγωγής του Νικολάου ∆. Σταθάκη 
κατά του ∆ήµου Μονεµβασίας 295,00 

-8113020 ΜΟΝ ∆ΕΗ - Αντλιοστασια 4.938,00 

-8113021 ΜΟΝ Ασφάλεια οχήµατος 937,92 

-8115 ∆ιάφορα έξοδα 2.916,40 
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-8115001 ∆ηµοσιευση διακηρυξεων εργων 538,66 

-8115002 ∆ηµοσιευση διακηρυξεων εργων 223,12 

-8115003 ∆ηµοσιευση διακηρυξεων εργων 231,24 

-8115004 ∆ηµοσιευση διακηρυξεων εργων 203,69 

-8115005 ∆ηµοσιευση διακηρυξεων εργων 263,18 

-8115006 Κινητή τηλεφωνία ∆ηµάρχου 134,21 

-8115007 Κινητή τηλεφωνία Αντιδηµάρχου 60,00 

-8115008 Κινητή τηλεφωνία Αντιδηµάρχου 60,00 

-8115009 Β ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ 2010 65,00 

-8115010 ΜΟΝ Ετήσια συνδροµή έτους 2010 για το περιοδικό " Πόλη & Πολιτική 200,00 

-8115011 

ΜΟΝ ∆ηµοσίευση της υπ΄ αριθ. 7274/04-12-2009 διακήρυξης του έργου 
Αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεοµηνίες 
στους ΟΤΑ Α και Β βαθµού της χώρας (προµήθεια υλικού) 89,25 

-8115012 ΜΟΝ Οφειλη για την δηµοσιευση διακυρυξης 169,13 

-8115013 

ΜΟΝ ∆ηµοσίευση της υπ΄ αριθ. 3419/21-06-2010 διακήρυξης του έργου 
κατασκευή πέτρινου προστατευτικού µανδρότοιχου από το Lazareto µέχρι την 
πύλη του Κάστρου 68,88 

-8115014 
ΜΟΝ ∆ηµοσίευση της υπ΄ αριθ. 4229/02-08-2010 διακήρυξης του έργου 
Οδοποιία Τα.∆. Κουλεντίων 73,80 

-8115015 
ΜΟΝ ∆ηµοσίευση της υπ΄ αριθ. 3424/21-06-2010 διακήρυξης του έργου 
Οδοποιία Τα.∆. Κουλεντίων 72,57 

-8115016 
ΜΟΝ ∆ηµοσίευση της υπ΄ αριθ. 4229/02-08-2010 διακήρυξης του έργου 
Οδοποιία Τα.∆. Κουλεντίων 70,11 

-8115017 
ΜΟΝ ∆ηµοσίευση της υπ΄ αριθ. 4229/02-08-2010 διακήρυξης του έργου 
Οδοποιία Τα.∆. Κουλεντίων 72,32 

-8115018 

ΜΟΝ ∆ηµοσίευση της υπ΄ αριθ. 3419/21-06-2010 διακήρυξης του έργου 
κατασκευή πέτρινου προστατευτικού µανδρότοιχου από το Lazareto µέχρι την 
πύλη του Κάστρου 70,11 

-8115019 

ΜΟΝ ∆ηµοσίευση της υπ΄ αριθ. 3419/21-06-2010 διακήρυξης του έργου 
κατασκευή πέτρινου προστατευτικού µανδρότοιχου από το Lazareto µέχρι την 
πύλη του Κάστρου 175,45 

-8115020 
ΜΟΝ ∆ηµοσίευση της υπ΄ αριθ. 1021/2009 διακήρυξης της προµήθειας µε τίτλο 
Προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών 75,68 

-8116 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.000,00 

-8116001 Πληρωµή οφειλών σε εφηµερίδες για διάφορες δηµοσιεύσεις 1.000,00 

-8117 Λοιπά έξοδα 154.608,40 

-8117001 Προγραµµατική σύµβαση µε ΝΑΛ του ∆ήµου Μολάων για το δρόµο ΚΟΥΠΙΩΝ 5.000,00 

-8117003 
Εισφορά ∆ήµου Μολάων υπέρ του Συνδέσµου Στερεών αποβλήτων για το 
2010 73.416,97 

-8117004 
Αποδοση Ενοικιου στον Ι.Ν Γεννησεως Χριστου από µισθωµατα 
∆.Λαχαναγορας 1.358,49 

-8117005 Β Αµοιβή δικαστικού επιµελητή για επίδοση δικογράφων 861,00 

-8117006 Β ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1.500,00 

-8117007 Β ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1.500,00 

-8117008 Ζ Έκτακτη χρηµατοδότηση ΛΑΟΓΡ.ΜΟΥΣΕΙΟΥ 4.000,00 

-8117009 ΜΟΝ Εισφορά στο Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 52.771,94 

-8117010 
ΜΟΝ Αµοιβή για πρακτική εξάσκηση διάρκειας έξι ( 6 ) µηνών στο ∆ήµο 
Μονεµβασίας από 1 Ιουνίου 2010 έως 30 Νοεµβρίου 2010 1.200,00 

-8117011 
ΜΟΝ Αγορά οικοπέδου για την διάνοιξη δρόµου στο κάτω χωριό του Τα.∆. 
Κουλεντίων 13.000,00 

  -812 . Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)   

-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 149.445,52 

-8121001 Προµήθεια Η/Υ 7.999,62 

-8121002 Προµήθεια γραφικής ύλης 501,84 

-8121003 Προµήθεια γραφικής ύλης 744,15 

-8121004 Προµήθεια υλικών εκτυπώσεων 690,00 

-8121005 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευρεπισµού 567,03 

-8121006 Έξοδα φιλοξενίας (εγκαίνια ∆ηµαρχείου) 1.500,00 
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-8121007 Λοιπές παροχές σε είδος 150,13 

-8121008 Λοιπές παροχές σε είδος 90,07 

-8121009 ΑΣ Προµηθεια εξοπλισµου (πινακιδων κ.τ.λ. ) 4.999,95 

-8121010 ΑΣ προµηθεια καυσιµων για κινηση απορριµατοφρου µηνας δεκεµβριος 2010 1.199,20 

-8121011 ΑΣ προµηθεια καυσιµων για κινηση απορριµατοφρου µήνας ∆εκέµβριος 2010 611,16 

-8121012 ΑΣ προµηθεια καυσιµων για κινηση ηµιφορτηγου για δεκεµβριο 2010 266,52 

-8121013 ΑΣ προµηθεια οικιακου εξοπλισµου 3.494,98 

-8121014 
ΑΣ προµηθεια ηχητικου εξοπλισµου για την αιθουσα πολαπλων χρησεων Τ∆ 
Ασωπου 3.240,00 

-8121015 ΑΣ προµηθεια ειδων υγιεινης και καθαριοτητας 1.804,19 

-8121016 
Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΙ∆ΗΡΩΣΗΣ- 
ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ 41.574,00 

-8121017 Β ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2.930,41 

-8121018 Β ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 2.170,86 

-8121019 
Β ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.120,38 

-8121020 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 447,78 

-8121021 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 567,89 

-8121022 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΕΟΕΜΒΡΙΟΥ 9.327,97 

-8121023 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 525,64 

-8121024 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2.644,50 

-8121025 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1.043,98 

-8121026 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ19 387,50 

-8121027 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 709,09 

-8121028 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 762,60 

-8121029 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2.499,99 

-8121030 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 14.987,55 

-8121031 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 486,10 

-8121032 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.280,92 

-8121033 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 8.122,64 

-8121034 Ζ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων. 2.539,46 

-8121036 Ζ Προµήθεια καυσίµων ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 2.152,72 

-8121037 ΜΟΝ Προµήθεια πινακίδων ΚΟΚ 1.597,08 

-8121038 
ΜΟΝ Προµήθεια καυσίµων για το αγροτικό αυτοκίνητο του ∆ήµου µηνός 
Νοεµβρίου έτους 2010 228,93 

-8121039 
ΜΟΝ Προµήθεια καυσίµων για το αγροτικό αυτοκίνητο του ∆ήµου µηνός 
∆εκεµβρίου έτους 2010 237,25 

-8121040 
ΜΟΝ Προµήθεια καυσίµων για τα αυτοκίνητα της υπηρεσίας τεχνικών έργων 
του ∆ήµου µηνός Νοεµβρίου έτους 2010 1.479,49 

-8121041 
ΜΟΝ Προµήθεια καυσίµων για τα αυτοκίνητα της υπηρεσίας τεχνικών έργων 
του ∆ήµου µηνός ∆εκεµβρίου έτους 2010 1.912,41 

-8121042 
ΜΟΝ Προµήθεια καυσίµων για το αυτοκίνητο του ∆ήµου (jeep) µηνός 
Νοεµβρίου έτους 2010 175,40 

-8121043 
ΜΟΝ Προµήθεια καυσίµων για το αυτοκίνητο του ∆ήµου (jeep) µηνός 
∆εκεµβρίου έτους 2010 184,59 

-8121044 
ΜΟΝ Προµήθεια καυσίµων για το απορριµµατοφόρο αυτοκίνητο του ∆ήµου 
µηνός Νοεµβρίου έτους 2010 1.237,56 

-8121045 
ΜΟΝ Προµήθεια καυσίµων για το απορριµµατοφόρο αυτοκίνητο του ∆ήµου 
µηνός ∆εκεµβρίου έτους 2010 1.212,99 

-8121046 
ΜΟΝ Προµήθεια λιπαντικών για το φορτηγό αυτοκίνητο του ∆ήµου µηνός 
∆εκεµβρίου έτους 2010 123,00 

-8121047 ΜΟΝ Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 1.985,27 

-8121048 
ΜΟΝ Προµήθεια για την αποκατάσταση φθορών στο εργοστάσιο του 
βιολογικού καθαρισµού ∆ήµου Μονεµβασίας 4.489,50 

-8121049 
ΜΟΝ Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του σκαπτικού 
µηχανήµατος του ∆ήµου 4.441,23 

-8122 Εργα 1.852.037,63 
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-8122001 Πληρωµή λογαριασµου του εργου κατασκευη πνευµατικου κεντρου Μολαων 15.840,22 

-8122002 8ος Λογαριασµός Αναπλαση κεντρικης πλατειας Μολάων 104.888,77 

-8122003 9ος Λογαριασµός Αναπλαση κεντρικης πλατειας Μολάων 30.151,16 

-8122004 3ος λογαριασµός κατασκευη οχετων οµβριων υδατων 126.438,51 

-8122005 2ος λογαριασµός Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και δικτύων 64.994,61 

-8122006 
2ος λογαριασµός του εργου Επισκευη και συντηρηση αθλητικων 
εγκαταστασεων 125.034,80 

-8122007 5ος λογαριασµός του εργου Ισογειο Νηπιαγωγειου µε δωµα 35.853,33 

-8122008 4ος λογαρ. του εργου ∆ιαµορφωση αυλειου χωρου Λυκειου Μολαων 18.652,65 

-8122009 Αποκατάσταση περιµετρικής οδού Τ.∆. Μεταµόρφωσης 6.898,88 

-8122010 Συντηρηση δικτυων υδρευσης στο Τ∆.Μολαων 6.899,98 

-8122011 ΑΣ Υδρευση ∆ηµου ( Θησεας συνεχιζοµενο ) 112.361,36 

-8122012 

ΑΣ Αναδειξη ολοκληρωσης αρχιτεκτονικων στοιχειων κτιριου προυπαρχοντος 
του 1923 και αλλαγη χρησης από αποθηκη σε αιθουσα πολαπλων χρησεων 
2ος λογαριασµος 18.701,32 

-8122013 

ΑΣ Αναδειξη ολοκληρωσης αρχιτεκτονικων στοιχειων κτιριου προυπαρχοντος 
του 1923 και αλλαγη χρησης από αποθηκη σε αιθουσα πολαπλων χρησεων 
3ος λογαριασµος 29.259,78 

-8122014 ΑΣΝεα διωροφη οικοδοµη µε υπογειο - ∆ηµαρχειο 27.187,92 

-8122015 
ΑΣ Αποκατασταση ζηµιων δροµου Φοινικιου -Βελλιων λογω καθιζησης από 
βροχοπτωση 4.999,95 

-8122016 ΑΣ Υδρευση Ασωπου 1η εντολη 8.918,98 

-8122017 ΑΣ Υδρευση Παπαδιανικων 8.918,98 

-8122018 
Β Για την εξόφληση του 1ου Λογαριασµού του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
∆ΡΟΜΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΚΑΜΠΟΣ 57.092,00 

-8122019 
Β Για την εξόφληση του 2ου Λογαριασµού του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 
∆ΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΑΜΠΟΣ 7.925,00 

-8122020 
Β Εξόφληση 1ου Λογαριασµού του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΩΝ Τ∆ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΜ ΘΗΣΕΑΣ 77.377,34 

-8122021 
Β Εξόφληση 1ου Λογαριασµού του έργου Ο∆ΟΠΟΙΙΑ Τα.∆. ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ  
χρηµα. ΘΗΣΕΑΣ 43.065,30 

-8122022 Β Μετατροπη παλιαου δηµοτικου Σχολειου Νεαπολης 23.261,05 

-8122023 Β ∆ιαµορφωση πλατειας Ελικας 8.126,87 

-8122024 Β Εξόφληση 1ου Λογαριασµού του έργου Ο∆ΟΠΟΙΙΑ Τα.∆. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 34.216,78 

-8122025 
Β Για την εξόφληση του 1ου  Λογαριασµού του έργου Ο∆ΟΠΟΙΙΑ Τα.∆ ΑΓΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  Προµήθεια ασφάλτου απολογιστικά 6.204,83 

-8122026 

Β Για την εξόφληση του 1ου Λογαριασµού του εργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  
∆ΡΟΜΩΝ Τα.∆. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  εξόφληση απολογιστικών εργασιών-  
προµήθειας ασφάλτο 5.254,35 

-8122027 
Β 1ος  Λογαρισσµός του έργου Ασφαλτοστρώσεις δρόµων ∆∆ Αγίων 
Αποστόλων  εξόφληση απολογιστικών εργασιών - προµήθειας ασφάλτου 5.279,84 

-8122028 
Β 1ος Λογαριασµός του έργου Ο∆ΟΠΟΙΪΑ Τα.∆. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  εξόφληση 
απολογιστικών εργασιών- προµήθειας ασφάλτου 4.093,11 

-8122029 Β ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τα.∆. ΛΑΧΙΟΥ 7.196,98 

-8122030 Β Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών  χρήσεων Τ.∆. Λαχίου 7.192,38 

-8122031 Β ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ- ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ∆ΡΟΜΩΝ Τα.∆. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7.189,97 

-8122032 
Β Εξόφληση 2ου και 3ου Λογαριασµού του έργου ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ∆∆ 
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Χρηµα.ΘΗΣΕΑΣ 106.485,88 

-8122033 
Β Εξόλφηση 1ου Λογαριασµού του έργου Ο∆ΟΠΟΙΙΑ Τ∆ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Χρηµ. ΘΗΣΕΑΣ 96.067,92 

-8122034 
Ζ 1ος λογ/σµός του έργου Επισκευή   βελτίωση γεώτρησης και επέκταση 
αγωγού µεταφοράς ύδρευσης ∆. Ζάρακα 137.988,56 

-8122035 
Ζ 2ος λογ/σµός του έργου Επισκευή βελτίωση γεώτρησης και επέκταση 
αγωγού µεταφοράς ύδρευσης ∆. Ζάρακα 117.505,91 

-8122036 Ζ 2η εντολή πληρωµής του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο ∆∆ Ιέρακα 125.036,49 

-8122037 Ζ 3η εντολή πληρωµής του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο ∆∆ Ιέρακα 28.347,82 
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-8122038 

Ζ 5ος λογ/σµός του έργου ∆ιαµόρφωση αυλών σχολικών κτιρίων ∆ιαµόρφωση 
αύλειου χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Ρειχέας κατασκευή γηπέδου µπάσκετ 
βόλεϋ 2.235,60 

-8122039 

Ζ Αποκατάσταση καθαιρέσεων κουφωµάτων (χτισίµατα   µερεµέτια) του 
∆ηµοτικού Σχολείου Κυπαρισσίου. Επιχρίσµατα αποκατάστασης καθαιρέσεων 
κουφωµάτων,τοποθέτηση πλακών µαρµάρων σε θύρες του κτιρίου. 3.690,00 

-8122040 
ΜΟΝ Πληρωµή έναντι 1ου λογ/σµου - πιστ/σης του έργουµε τίτλο Ανάπλαση 
πλατείας Ελκόµενου 9.328,24 

-8122041 
ΜΟΝ Πληρωµή 1ου λογ/σµου του έργου µε τίτλο:  Αποκατάσταση των 
καλντεριµιών του Κάστρου του ∆ήµου Μονεµβασίας 61.654,76 

-8122042 
ΜΟΝ Πληρωµή 1ου λογ/σµου του έργου µε τίτλο: Ανάπλαση της πλατείας του 
∆.∆. Κουλεντίων του ∆ήµου Μονεµβασίας 21.295,91 

-8122043 
ΜΟΝ Πληρωµή του έργου µε τίτλο: ΄Εκτακτες εργασίες καθαρισµού ρεµάτων 
Νοµίων 6.883,88 

-8122044 
ΜΟΝ Πληρωµή του έργου µε τίτλο:  Έκτακτες εργασίες αντιστήριξης δρόµου 
στον οικισµό Ξηφιά Τα.∆. Νοµίων 6.705,49 

-8122045 
ΜΟΝ Πληρωµή 2ου λογ/σµου - πιστ/σης του έργου µε τίτλο: Οδοποιία Τα.∆. 
Βελιών - Αγίου Ιωάννη 20.391,80 

-8122046 
ΜΟΝ Πληρωµή του έργου µε τίτλο:  Έκτακτες εργασίες αντιστήριξης δρόµου 
στον οικισµό Αγίου Στεφάνου 6.898,90 

-8122047 
ΜΟΝ Πληρωµή του έργου µε τίτλο: ΄Εκτακτες εργασίες διαµόρφωσης δρόµου 
στη θέση γήπεδο στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Νοµίων. 6.899,56 

-8122048 
ΜΟΝ Πληρωµή του έργου µε τίτλο:  Έκτακτες εργασίες αντικατάστασης δικτύου 
ύδρευσης στη θέση Κουκάκι 6.893,73 

-8122049 
ΜΟΝ Πληρωµή του έργου µε τίτλο: Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τα.∆. 
Αγγελώνας 6.891,65 

-8122050 
ΜΟΝ Πληρωµή του έργου µε τίτλο:  Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης 
κοινόχρηστου χώρου στα Κουλέντια 6.894,15 

-8122051 
ΜΟΝ Πληρωµή του έργου µε τίτλο:  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τα.∆. Αγίου 
∆ηµητρίου 6.898,46 

-8122052 
ΜΟΝ Πληρωµή του έργου µε τίτλο:  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τα.∆. 
Κουλεντίων 6.892,64 

-8122053 
ΜΟΝ Πληρωµή του έργου µε τίτλο:  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τα.∆. Αγίου 
Ιωάννη 6.892,64 

-8122054 ΜΟΝ Πληρωµή του έργου µε τίτλο:  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Βελιών 6.892,64 

-8122055 
ΜΟΝ Πληρωµή του έργου µε τίτλο:  Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τα.∆. Αγίου 
Νικολάου 6.888,00 

-8123 Μελέτες Ερευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 121.192,69 

-8123001 ΜΟΛ Μελέτη Πράξη εφαρµογής στο αραιοδοµηµένο τµήµα (ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ Ι) 25.439,29 

-8123002 
ΜΟΛ Μελέτη πράξης εφαρµογής στο αραιοδοµηµένο τµήµα Πακίων 
(Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ) 13.173,40 

-8123003 Μελέτη Επισκευή και συντ. ∆ηµοτικού Σχολείου Πακίων 800,00 

-8123004 Μελέτη και συντ. ∆ηµοτικού Σχολείου Πακίων 1.082,35 

-8123005 Μελέτη Επισκευή και συντ. ∆ηµοτικού Σχολείου Πακίων 3.617,65 

-8123006 Μελέτη Τροποποιηση πολεοδοµικου σχεδιου Μολαων 3.000,00 

-8123007 Μελέτη Τροποποιηση πολεοδοµικου σχεδιου Μολαων 1.700,00 

-8123008 ΑΣ Μελετη χαραξης αιγιαλου , 1ος λογαριασµος 13.000,00 

-8123009 ΑΣ Οφειλή Αναπτυξικής εταιρείας 1ο Στάδιο 17.220,00 

-8123010 Ζ Περιβαλλοντική µελέτη Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Χάρακα 2.180,00 

-8123011 
Ζ Περιβαλλοντική µελέτη Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Λαµποκάµπου   
Πισταµάτων 2.180,00 

-8123012 

Ζ Συµβουλευτικές υπηρεσίες προς την διεπιστηµονική οµάδα έργου Β΄Φάση 
του Επιχειρησιακού προγράµµατος 2007 2010 του ∆ήµου Ζάρακα για τον 
σχεδιασµό ανάπτυξης στον Άξονα της Ανατολικής Πελοποννήσου 23.800,00 

-8123013 
ΜΟΝ Πληρωµή λογ/σµου πιστ/σης της Μελέτης ανάπλασης της εισόδου της 
Μονεµβασίας από Αγία Κυριακή ( Ειδική  Αρχιτεκτονική µελέτη κατ. 7 ) 3.927,00 

-8123014 
ΜΟΝ Πληρωµή λογ/σµου πιστ/σης της Μελέτης ανάπλασης της εισόδου της 
Μονεµβασίας από Αγία Κυριακή  Ειδική  Αρχιτεκτονική µελέτη κατ. 7 3.073,00 

-8123015 
ΜΟΝ Πληρωµή λογ/σµου πιστ/σης της Μελέτης ανάπλασης Πλατείας στον 
οικισµό του Τα.∆. Νοµίων ( Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη) 3.000,00 
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-8123016 
ΜΟΝ Πληρωµή λογ/σµου πιστ/σης της Μελέτης ανάπλασης Πλατείας στον 
οικισµό του Τ.∆. Νοµίων ( Ειδική αρχιτεκτονική µελέτη) 4.000,00 

 
 
 
 
       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        
όπως πιο κάτω. 

        
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       4)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6)ΧΑΡΑΜΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο ∆ήµαρχος  

Και µε ειδική εντολή 

 

  Κοντραφούρης Γεώργιος 
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