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                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 15/27-04-2018 

Αριθ.Αποφ. 67/2018    

ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου 
Μονεμβασίας. 
 
       Στους Μολάους, σήμερα την  27-04-2018  ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10:30 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5158/23-04-2018 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.ΜαυρομιχάληςΚων/νος Πρόεδρος)   

2. Κόκκορης Παναγιώτης 

3. Κολλιάκος Ιωάννης 

4. Σουρλάς Ιωάννης 

5.Καλογερίνης Ηλίας 

6. Χριστάκος Σταύρος 

7. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

 

 

                 Κανείς 

 

 

                               

      

 

          

      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.  

 

      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της 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.  
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    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 την έγκριση  του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (αρ. πρ. 11413/16-01-2018 ΑΔΑ 

ΨΥΞ2ΟΡ1Φ-ΟΛΛ) για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, και προκειμένου να 

εκτελεστούν διάφορες εργασίες -προμήθειες του 2018 , καθώς να εξοφληθούν οφειλές 

οικ. έτους 2017, 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  2018 ως κάτωθι: 
 
 

 
Κωδικός Αριθμός 

 

 
 

Περιγραφή 

 
 

Ποσό 
 

20-7135.001 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  ΔΕ Ζάρακα 
 

2.828,00 

20-7135.004 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  ΔΕ Ασωπού 
 

5.180,00 

20-7135.011 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  ΔΕ Μολάων 
 

5.184,00 

20-7135.010 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  ΔΕ 
Μονεμβασίας  

11.437,76 

 

20-7135.012  
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  ΔΕ 
Βοιών 

8.550,00  

10-6265.009 

Συντήρηση και επισκευή δημοτικού 
ασύρματου δικτύου επικοινωνίας 
,συμπεριλαμβανομένης  προμήθειας 
ανταλλακτικών  

5.123,00  

10-6613.001 
 

Προμήθεια  γραφίτη -μελανιών 2.323,00  

25-6162.002 
Πληρωμή για τον έλεγχο ποιότητας 
νερού   

20.000,00  

30-6261.014 
Εργασίες συντήρησης δημοτικών 
κτηρίων ΔΕ Ασωπού 

2.500,00  

30-6662.013 
Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών 
υλικών ΔΕ Μολάων 

1.402,00  

30-7135.030 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ΔΕ 
Βοιών  

5.425,00  
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10-6661.002 
Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και 
ειδών υγιεινής για τα δημοτικά 
κτήρια του Δήμου  

1.447,00  

25-6275.002 
Εργασίες καθαρισμού αυλάκων  
άρδευσης 

3.720,00  

10-6613.003 
Προμήθεια εντύπων μηχανογραφικού 
χαρτιού ,αυτογραφικών μπλοκ κλπ.  

6.000,00  

10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ κλπ. 970,30  

25-7131.001 Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών 820,00  

64-7341.004 
Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου 
στην ΤΚ Μονεμβασίας  

906.854,08  

00-6733.001 
Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων 
σε απόρους   

1.700,00 
 

 

10-6274.002 
Εργασίες απολύμανσης-απεντόμωσης 
μαθητικής εστίας 

990,00  

 

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

            
          ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      5)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      6)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
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