
   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 10/02-05-2012 
 

Αριθ.Αποφ.  72/2012 

ΘΕΜΑ:   ∆ιάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών-έργων του ∆ήµου 
Μονεµβασιάς. 
 
       Στους Μολάους, σήµερα, την  02-05-2012  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 µ. στο 

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

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  11880/27-04-2012 

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)         Λύρας Χαράλαµπος                            

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                   Μαρούσης Χαράλαµπος 

3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 

4. Μαυροµιχάλης Κων/νος   

         Νοµίµως κληθέντες. 

5. Χαραµής Αντώνης                                                             

      

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 
Για το ανωτέρω θέµα  ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  έθεσε υπόψη των µελών της τα 
παρακάτω: 
      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 2012 (αρ. πρ. 4608/684-
29-03-2012) για την εύρυθµη λειτουργία και προκειµένου να εκτελεστούν διάφορες 
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εργασίες  του ∆ήµου και να εξοφληθούν κάποια συνεχιζόµενα έργα , εισηγούµαι να 
ψηφίσουµε  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 :  
    

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν  
Οµόφωνα διαθέτουν τις παρακάτω πιστώσεις του ∆ηµοτικού 
προϋπολογισµού 2012 ως εξής: 

 
1. Του ΚΑ  00-6253 για Τόκους και λοιπά δικαστικά έξοδα, πίστωση ποσού 

3.000,00€. 

2. Του ΚΑ  25-6275.003 για την απόφραξη υπονόµων βιολογικού καθαρισµού της 
ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ,  πίστωση ποσού 15.000,00€. 

3. Του ΚΑ  30-7333.057 για την πληρωµή του έργου  ∆ιαµόρφωση χώρου στη θέση 
Αγιος Γεώργιος-Τσικαλαριά, πίστωση ποσού 7.200,00€. 

4. Του ΚΑ  25-6262.013 για την  επιστασία του έργου υδρογεώτρησης στη θέση 
ΚΟΠΡΙΣΕΣ,  πίστωση ποσού 8.125,75€. 

5. Του ΚΑ  10-6265.004 για την πληρωµή της εργασίας συντήρηση και επισκευή air 
contition ,  πίστωση ποσού 800,00€. 

6. Του ΚΑ  10-6615.002 για εκτυπώσεις φωτοτυπιών, πολεοδοµικών σχεδίων 2011 
,  πίστωση ποσού 3.290,57€. 

7. Του ΚΑ  10-6611.001 για την προµήθεια βιβλίων για τις υπηρεσίες του ∆ήµου,  
πίστωση ποσού 390,00€. 

8. Του ΚΑ  -8123.013 για την πληρωµή λογ/σµού πιστ/σης της µελέτης ανάπλασης 
της εισόδου της ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ από ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (ειδική αρχιτεκτονική 
µελέτη κατηγορίας 7) , πίστωση ποσού 737,00€. 

9. Του ΚΑ  -8111.015 για  τις τακτικές και εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων , 
πίστωση ποσού 207,00€. 

10. Του ΚΑ  -8116.010 για την  προµήθεια καυσίµων µηνός ∆εκεµβρίου της ∆Ε 
Βοιών, πίστωση ποσού 90,00€. 

11. Του ΚΑ  30-6262.005 για την  αποκατάσταση ζηµιάς στο Ηρώο της πλατείας της 
ΤΚ ΑΣΩΠΟΥ, πίστωση ποσού 2.000,00€. 

12. Του ΚΑ  30-7323.008 για την  αποκατάσταση δρόµου στην ΤΚ ΙΕΡΑΚΑ, πίστωση 
ποσού 2.657,78€. 

13. Του ΚΑ  00-6711.001 για την  απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές (κρατική 
επιχ/ση) , πίστωση ποσού 179.281,88€. 

14. Του ΚΑ  25.6662.002 για την  προµήθεια εφοδίων-ανταλλακτικών υπηρεσίας 
ύδρευσης, πίστωση ποσού 3.668,14€. 

15. Του ΚΑ  00-6711.005 για την  απόδοση επιχορήγησης για επισκευές, 
συντηρήσεις Σχολείων, πίστωση ποσού 44.759,52€. 

16. Του ΚΑ  30-7331.010 για την πληρωµή  του έργου ∆ιαµόρφωση χώρων 
δηµοτικών σχολείων ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, πίστωση ποσού 12.500,00€. 

17. Του ΚΑ  25-7413.005 για την πληρωµή  µελέτης για την ανόρυξη νέας υδρευτικής 
γεώτρησης ΤΚ ΣΥΚΙΑΣ (Γεωλογική και περιβαλλοντική), πίστωση ποσού 
6.150,00€. 

18. Του ΚΑ  25-7135.006 για την  προµήθεια συστήµατος αποσιδήρωσης – 
αποµαγγανίωσης (συνεχιζόµενη προµήθεια του πρώην ∆ήµου Μονεµβασιάς), 
πίστωση ποσού 30.999,00€. 

19. Του ΚΑ  30-7323.060 για την  πληρωµή του έργου Αποκατάσταση τοίχου 
αντιστήριξης στην Τ.Κ. Φοινικίου, πίστωση ποσού 5.000,00€. 

20. Του ΚΑ  30-7333.013 για την πληρωµή  του έργου Αποκατάσταση ζηµιών στην 
οδοποιία ΤΚ Λιρών , πίστωση ποσού 12.600,00€. 

21. Του ΚΑ  30-7331.006 για την πληρωµή  του έργου Συντήρηση και επισκευή 
δηµοτικού καταστήµατος ΤΚ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, πίστωση ποσού 12.000,00€. 
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22. Του ΚΑ  30-7322.003 για την πληρωµή  του έργου Αποπεράτωση ανάπλασης 
πλατείας στην ΤΚ Κουλεντίων της ∆Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, πίστωση ποσού 737,00€. 

23. Του ΚΑ  30-7322.005 για την πληρωµή  του έργου ∆ιαµόρφωση χώρου σταδίου 
Μολάων, πίστωση ποσού 12.600,00€. 

24. Του ΚΑ  30-6262.009 για τo έργο Συντήρηση αγροτικών δρόµων ∆Ε ΜΟΛΑΩΝ 
ποσού 5.000,00€. 

25. Του ΚΑ  30-6262.010 για τo έργο Συντήρηση αγροτικών δρόµων ∆Ε ΑΣΩΠΟΥ 
ποσού 12.000,00€. 

26. Του ΚΑ  30-6262.011 για τo έργο Συντήρηση αγροτικών δρόµων ∆Ε ΒΟΙΩΝ 
ποσού 16.000,00€. 

27. Του ΚΑ  30-6262.012 για τo έργο Συντήρηση αγροτικών δρόµων ∆Ε ΖΑΡΑΚΑ 
ποσού 10.000,00€. 

28. Του ΚΑ  30-6262.013 για τo έργο Συντήρηση αγροτικών δρόµων ∆Ε 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ποσού 14.000,00€. 
  

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

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       4)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο ∆ήµαρχος 

 Και µε ειδική εντολή 

 

  Κοντραφούρης Γεώργιος 
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