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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Νο 22/17-10-2014 
Αριθ.Αποφ.  279/2014 

ΘΕΜΑ: :  Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 του ∆ήµου 
Μονεµβασίας. 

             Στους Μολάους, σήµερα, την  17-10-2014  ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.µ. 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  23093/13-10-2014 
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. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)            Μαρούσης Χαράλαµπος 

2. ∆ουµάνη Σοφία                   

3. Χριστάκος Σταύρος 

4. ΣουρλάςΙωάννης  

5.  Καλογερίνης Ηλίας 

6. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

 

                                                      

 

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
       Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 
τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη αναπλήρωσή τους. 
   
        Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε  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 
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προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει 
το ∆ηµοτικό 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 2014 (αρ. πρ. 80105/3727/π.ε2013/29-
01-2014- Α∆Α ΒΙΨΗΟΡ1-821) για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου, και προκειµένου να 
εκτελεστούν διάφορες εργασίες και να εξοφληθούν κάποια 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:  
 

Αποφασίζουν   
 
            Οµόφωνα διαθέτουν τις παρακάτω πιστώσεις του  προϋπολογισµού οικ. 
έτους  2014 ως εξής: 

 

• Του ΚΑ  70-6261.001 για  την πληρωµή της εργασίας µε τίτλο { Μουσείο 
ανάδειξης και προβολής της ναυτικής παράδοσης}  , πίστωση ποσού 
86.000,00€. 

• Του ΚΑ  30-7322.018 για  την πληρωµή του έργου µε τίτλο { Ανάπλαση πλατείας 
Αρχαγγέλου (Συνεχιζόµενο) }, πίστωση ποσού 82.000,00€. 

• Του ΚΑ  20-6262.022 για  την εργασία µε τίτλο { Τοποθέτηση φωτιστικών ιστών 
και σωµάτων στον οικισµό Πλύτρας ΤΚ Παπαδιανίκων } , πίστωση ποσού 
2.600,00€. 

• Του ΚΑ  10-6265.006 για  την εργασία µε τίτλο { Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων ∆ήµου (Συντήρηση συστήµατος ψύξης θέρµανσης δηµ. 
Καταστήµατος Ασωπού)} , πίστωση ποσού 1.150,00€. 

 
        Κατά πλειοψηφία διαθέτουν τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισµού 
οικ. έτους 2014 ως εξής: 
 

• Του ΚΑ  30-6262.032 για  την εργασία µε τίτλο { Μεταφορά και εναπόθεση 
φερτών υλικών από το Κάστρο Μονεµβασίας έως την πύλη µε ειδικό µηχάνηµα} , 
πίστωση ποσού 5.800,00€. 

 
Όσον αφορά την ανωτέρω πίστωση  το µέλος της ΟΕ κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη  
µειοψήφησε δηλώνοντας παρών.   

 
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  πιο 
κάτω.  
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1)∆ΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 
                                                                     2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

                               3)ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 
                                                4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                   5)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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