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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 13/05-07-2011 

Αριθ.Αποφ. 91/2011 

Θέµα:    ∆ιάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών του ∆ήµου. 
  

        
     Στους Μολάους, σήµερα, την  05-07-2011  ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την  15244/01-07-2011 πρόσκληση 
του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα 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)           Λύρας Χαράλαµπος      

2.  Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                     Χαραµής Αντώνιος 

3.  Μαυροµιχάλης Κων/νος               Νοµίµως κληθέντες. 

4.  Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος             

5.  Μαρούσης Χαράλαµπος  

6.  Παπαδάκης Γεώργιος (Αναπλ. Μέλος) 

 

                                                                      

  

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
 Για το ανωτέρω θέµα ο Πρόεδρος είπε τα εξής:  
        Σύµφωνα µε την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η 
οικονοµική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο.  
      Η Οικονοµική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού είτε µε χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη 
διάρκεια του οικονοµικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα µέρος τους, 
µε µία απόφαση που µπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια 
του οικονοµικού έτους, ανάλογα µε το είδος και το χρόνο που πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί η δαπάνη. 
   Έπειτα από τη ψήφιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2011 (αρ. πρ. 6280/867-
26.05.2011) για την εύρυθµη λειτουργία και προκειµένου να γίνουν πληρωµές 
διαφόρων  υποχρεώσεων του ∆ήµου εισηγούµαι να ψηφίσουµε και τις παρακάτω 
πιστώσεις. 

Τα µέλη της ΟΕ αφού είδαν τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις  και έλαβαν υπόψη 
τους την περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10  και µετά από διαλογική 
συζήτηση :     

   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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     Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού 2011 ως 
εξής: 
� Του ΚΑ  10-6274.001 για εργασίες απολύµανσης-απεντόµωσης πίστωση ποσού 

4.000,00€. 
� Του ΚΑ 70-6262.002 για Συντήρηση επισκευή εγκαταστάσεων Γαλάζιων σηµαιών 

πίστωση ποσού 5.000,00€. 
� Του Κ.Α 25-6162.004 για Καταµέτρηση υδροµετρητών πίστωση ποσού 

12.000,00€. 
� Του Κ.Α. 25-6162.005 για σύµβαση για συντήρηση και επισκευή µηχ/των 

αντλιοστασίων πίστωση ποσού 22.500,00€. 
�  Του ΚΑ 25-7312.001 για αποπεράτωση παροχών από το δίκτυο ύδρευσης 

Λαµπόκαµπου-Χάρακα και Πισταµάτων πίστωση ποσού 10.000,00€. 
� Του Κ.Α 40-7413.010 για την συµπληρωµατική σύµβαση για τη γεωλογική µελέτη 

ΣΧΟΟΑΠ ∆Ε ΖΑΡΑΚΑ ∆Ε του ∆. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωση ποσού 45.000,00€. 
� Του Κ.Α. 25-6275.002 για εργασίες καθαρισµού αυλάκων άρδευσης πίστωση 

ποσού 24.600,00€. 
� Του ΚΑ 25-7336.005 για τη συντήρηση αντλιοστασίων άρδευσης ∆Ε 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ πίστωση ποσού 15.000,00€. 
� Του Κ.Α 30-7135.005 για την προµήθεια εξοπλισµού Πνευµατικού Κέντρου –

Μουσείο (συνεχιζόµενο) πίστωση ποσού 119.355,50€. 
� Του Κ.Α. 00-6715.002 για την επιχορήγηση στη δηµ. Φιλαρµονική πρώην δήµου 

ΒΟΙΩΝ πίστωση ποσού 15.000,00€. 
� Του ΚΑ 00-6731.001 για την ετήσια εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης 

Εξαρτησιογόνων ουσιών πίστωση ποσού 17.675,00€. 
� Του Κ.Α 00-6737.001 για τη συµµετοχή του ∆ήµου στην Ένωση πόλεων µε 

Μεσαιωνικά κάστρα πίστωση ποσού 1.000,00€. 
� Του Κ.Α. 10-6461 για Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων πίστωση 

ποσού 3.000,00€. 
� Του ΚΑ 10-6462 για δηµοσιεύσεις-προκηρύξεων πίστωση ποσού 6.000,00€. 
� Του Κ.Α 10-6463 για έξοδα δηµοσιεύσεων πίστωση ποσού 6.000,00€. 
� Του Κ.Α. 8113.022 για τη συντήρηση αναµεταδότη ασύρµατου δικτύου 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ πίστωση ποσού 1.999,98€. 
� Του ΚΑ 15-6051.001 για την εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ πίστωση ποσού 

32.000,00€. 
� Του Κ.Α 15-6041 για τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µερικής απασχόλησης 

πίστωση ποσού 93.000,00€. 
� Του Κ.Α. 8122.056 για τη νέα διώροφη οικοδοµή σε υπόγειο του πρώην δήµου 

Ασωπού πίστωση ποσού 118.800,51€. 
� Του ΚΑ 8121.050 για την προµήθεια αποκριάτικων στολών για τις αποκριάτικες 

πίστωση ποσού 3.143,98€. 
� Του Κ.Α 8122.057 για την ανόρυξη γεώτρησης κατασκευή εσωτ. ∆ικτύου 

ύδρευσης µεταφοράς ύδατος από γεώτρηση στο ∆∆ Συκέας πίστωση ποσού 
45.150,52€. 

� Του Κ.Α. 8123.018 για τη µελέτη για την κατασκευή δρόµου στο Κάτω χωριό στα 
Κουλέντια πίστωση ποσού 4.000,00€. 

� Του ΚΑ 00-6053.003 για εργοδοτικές εισφορές για την πάγια αντιµισθία του 
αντιδηµάρχου πίστωση ποσού 5.000,00€. 

� Του Κ.Α 8123.017 για τη µελέτη για την κατασκευή περιφερειακού δρόµου Αγίου 
Ιωάννη του πρώην ∆ήµου Μονεµβασίας πίστωση ποσού 12.000,00€. 

� Του Κ.Α. 30-7323.047 για την πληρωµή του συνεχιζόµενου έργου 
Ασφαλτοστρώσεις ∆ήµου Μολάων πίστωση ποσού 23.173,28€. 

� Του ΚΑ 00-6713 για απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς πίστωση ποσού 
17.892,33€. 

� Του Κ.Α 00-6712 για απόδοση στους παιδικούς σταθµούς πίστωση ποσού 
40.000,00€. 
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       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) ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
                                                                       5) ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
                                                 Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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