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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 19/24-07-2020 
Αριθ.Αποφ. 176/2020    

ΘΕΜΑ: Εισήγηση ΟΕ προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 

2020. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  24-07-2020  ημέρα Παρασκευή και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 7663/20-07-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , δηλαδή:

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παπαδάκης Πιερρής 

6) Παναρίτης Ηλίας  

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπ. Μέλος) 

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

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 9ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα   εξής: 

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
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«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από 

κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν 

έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η 

μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς 

επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου 

κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη 

προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.  

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων 

πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά 

τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα 

κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα 

αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να 

δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.  

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, 

αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον 

«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των 

πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας 

ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».  

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν 

της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του 

εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

6. Την παράγραφο 6 του άρθρου 93 του ν 3463/2006 όπου αναφέρεται ότι ένα (1) μήνα 

πριν από την διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών 

αρχών , το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες 

περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.  

         Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή 

κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., 

συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου 

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα 

αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της 

παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και 

αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.  
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         Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για 

την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του 

ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 

28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο 

διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η 

εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  

       Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων 

υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  

      Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης 

διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν 

απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 

5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, 

καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η 

εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του 

δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο 

δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται 

από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 

        Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά 

εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την 

επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση 

του προϋπολογισμού.  

       Κατόπιν των ανωτέρω καθώς και της από 17-07-2020 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Μονεμβασίας  η οποία απεστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της 

ΟΕ στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

Α. Τη δημιουργία των κατωτέρων νέων ή ενίσχυση υπαρχόντων πιστώσεων : 
 

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Ποσό 

10-6699.001 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 

Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της διάδοσης 
του κορωνοϊού covid-19 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 10-6117.008 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19», 
πίστωσης 12.148,00€ 
Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α. 10-6699.001 θα παρουσιάζει 

800,00 
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συνολική πίστωση 24.800,00€ 

15-6262.012 
Δημιουργία νέας 

Συντήρηση αγωνιστικών χώρων γηπέδων 
ποδοσφαίρου ΔΕ Μονεμβάσιας και ΔΕ Ασωπού 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί από το αποθεματικό, πίστωσης 
280.605,13€. 

15.000,00 

10-6274.002 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 

Εργασίες απολύμανσης -απεντόμωσης  
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 10-6265.010 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 
μικροφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων του Δήμου, 
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας ανταλλακτικών», 
πίστωσης 5.000,00€» 
Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α. 10-6274.002 θα παρουσιάζει 
συνολική πίστωση 16.000,00€  

2.000,00 

30-6662.017 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 

Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών ΔΕ 
Μονεμβασίας  
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί από το αποθεματικό, πίστωσης 
280.605,13€. 

10.000,00 

25-6262.015 
Δημιουργία νέας 

Υπηρεσία ελέγχου δυσοσμίας και διάβρωσης στο 
αποχετευτικό δίκτυο ΕΕΛ Μολάων  
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 25-7413.019 με τίτλο «Μελέτες Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης», πίστωσης 140.854,48. 

12.400,00 

25-7326.080 
Δημιουργία νέας 

Αξιοποίηση και επαύξηση ισχύος υδρογεώτρησης Αγίου 
Ζώσιμου ΔΕ Μονεμβασίας. 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 25-7413.019 με τίτλο «Μελέτες Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης», πίστωσης 140.854,48 

7.800,00 

62-7132.001 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 

Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών. 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 20-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων», πίστωσης 296.738,00€ 
Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α 62-7132.001 θα παρουσιάζει 
πίστωση 165.000,00€ (150.000,00€ χρηματοδότηση ΠΔΕ 
ΣΑΕ 055 Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και 15.000,00€ 
χρηματοδότηση από ανταποδοτικά έσοδα υπηρεσίας 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) 

15.000,00 

25-7326.075 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 

Αντικατάσταση επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ 
ΖΑΡΑΚΑ. 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 25-7413.019 με τίτλο «Μελέτες Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης», πίστωσης 140.854,48. 
Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α. 25-7326.75 θα παρουσιάζει 
πίστωση 24.800,00€ 

14.800,00 

20-6041.000 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 65.000,00 
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Ενίσχυση 
υπάρχουσας 

γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (καθαριότητα) 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 20-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων», πίστωσης  296.738,00€ 
Η αναμόρφωση πραγματοποιείται σύμφωνα με την πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020) 
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 

20-6054.001 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 

Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΙΚΑ (καθαριότητα) 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 20-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων», πίστωσης 296.738,00€ 
Η αναμόρφωση πραγματοποιείται σύμφωνα με την πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020) 
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 

19.500,00 

00-6053.001 
Δημιουργία νέας 

ΕΦΚΑ ΙΚΑ  
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 00-6821 με τίτλο «Φορολογικά πρόστιμα και 
προσαυξήσεις χρήσης», πίστωσης 15.000,00€. 

2.200,00 

30-7135.059 
Δημιουργία νέας 

Προμήθεια μεταλλικού οικίσκου τύπου isobox ή 
παρόμοιου, για τις ανάγκες ΔΕ Βοιών. 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί από το αποθεματικό, πίστωσης 
280.605,13€. 

6.000,00 

 
00-6432.007 

Ενίσχυση 
υπάρχουσας 

 

Καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ για 
Τουριστική προβολή του Δήμου. 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 00-6492.005 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων», πίστωσης 40.000,00€. 
Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α. 00-6432.007 θα παρουσιάζει 
συνολική πίστωση 19.000,00€ 

4.000,00 

63-7341.002 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 
 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. 
 
Εγγράφεται ως έσοδο στον Κ.Α. 1328.008  το ποσό των 
74.693,01€ με τίτλο «Επιχορήγηση ΕΠΠΕΡΑΑ για το 
έργο: Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων οικισμού ΝΕΑΠΟΛΗΣ».  
Σύμφωνα με το 2952/01.04.2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ  Ε.Π. 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ εγκρίθηκε ποσό 74.693,01€ για δαπάνη 
αποζημίωσης για θετικές ζημιές εκ της υπερημερίας του 
κυρίου του έργου ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 
παρ. 11 του Ν. 3669/2008.  
Το ποσό των 74.693,01€ μέσω αποθεματικού μεταφέρεται 
στον Κ.Α 63-7341.002. 

74.693,01 
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70-7135.001 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 
 

Προμήθεια εργαλείων και εφοδίων πυροπροστασίας. 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 35-6262.007 με τίτλο «Εργασίες αποψίλωσης 
κλαδέματος και καθαρισμού από βλάστηση στους 
δημοτικούς χώρους ΔΕ Ζάρακα», πίστωσης 18.000,00€. 
Μετά την αναμόρφωση ο κωδικός 35-7131.001 θα 
παρουσιάζει συνολική πίστωση 10.000,00€ ( Η ενίσχυση με 
το ποσό των 5.000,00€ προέρχεται από χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ πυροπροστασία)   

5.000,00 

 
Τα νέα έργα που θα εγγραφθούν στον προϋπολογισμό έτους 2020 με την παρούσα 
αναμόρφωση απαιτείται με απόφαση του Δ.Σ. να ενταχθούν και στο τεχνικό πρόγραμμα 
έτους 2020. 
 
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:   
                                            

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 34.369.595,31€ 34.444.288,32 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  34.088.990,18€ 34.194.683,19 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 280.605,13€ 249.605,13 

 

     Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2020 και στη 

συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. 

    Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους :  

 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

 το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

 τον προϋπολογισμό του Δήμου Μονεμβασίας, έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την  

αριθμ. 267/2019 Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Την παρ. 6 του άρθρου 93 του ν 3463/2006 

 Την από 17-07-2020 εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου 

Αποφασίζουν Ομόφωνα 

     Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του 

Δήμου Μονεμβασίας,  και  το οποίο έχει ως εξής:  

 

Α. Τη δημιουργία των κατωτέρων νέων ή ενίσχυση υπαρχόντων πιστώσεων : 
 

Αποφασίζουν ομόφωνα 
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Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Ποσό 

10-6699.001 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 

Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της διάδοσης 
του κορωνοϊού covid-19 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 10-6117.008 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19», 
πίστωσης 12.148,00€ 
Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α. 10-6699.001 θα παρουσιάζει 
συνολική πίστωση 24.800,00€ 

800,00 

15-6262.012 
Δημιουργία νέας 

Συντήρηση αγωνιστικών χώρων γηπέδων 
ποδοσφαίρου ΔΕ Μονεμβάσιας και ΔΕ Ασωπού 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί από το αποθεματικό, πίστωσης 
280.605,13€. 

15.000,00 

10-6274.002 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 

Εργασίες απολύμανσης -απεντόμωσης  
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 10-6265.010 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή 
μικροφωνικών και μεγαφωνικών εγκαταστάσεων του Δήμου, 
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας ανταλλακτικών», 
πίστωσης 5.000,00€» 
Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α. 10-6274.002 θα παρουσιάζει 
συνολική πίστωση 16.000,00€  

2.000,00 

30-6662.017 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 

Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών ΔΕ 
Μονεμβασίας  
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί από το αποθεματικό, πίστωσης 
280.605,13€. 

10.000,00 

25-6262.015 
Δημιουργία νέας 

Υπηρεσία ελέγχου δυσοσμίας και διάβρωσης στο 
αποχετευτικό δίκτυο ΕΕΛ Μολάων  
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 25-7413.019 με τίτλο «Μελέτες Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης», πίστωσης 140.854,48. 

12.400,00 

25-7326.080 
Δημιουργία νέας 

Αξιοποίηση και επαύξηση ισχύος υδρογεώτρησης Αγίου 
Ζώσιμου ΔΕ Μονεμβασίας. 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 25-7413.019 με τίτλο «Μελέτες Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης», πίστωσης 140.854,48 

7.800,00 

62-7132.001 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 

Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών. 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 20-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων», πίστωσης 296.738,00€ 
Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α 62-7132.001 θα παρουσιάζει 
πίστωση 165.000,00€ (150.000,00€ χρηματοδότηση ΠΔΕ 
ΣΑΕ 055 Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και 15.000,00€ 
χρηματοδότηση από ανταποδοτικά έσοδα υπηρεσίας 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) 

15.000,00 
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25-7326.075 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 

Αντικατάσταση επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ 
ΖΑΡΑΚΑ. 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 25-7413.019 με τίτλο «Μελέτες Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης», πίστωσης 140.854,48. 
Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α. 25-7326.75 θα παρουσιάζει 
πίστωση 24.800,00€ 

14.800,00 

20-6041.000 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (καθαριότητα) 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 20-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων», πίστωσης  296.738,00€ 
Η αναμόρφωση πραγματοποιείται σύμφωνα με την πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020) 
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 

65.000,00 

20-6054.001 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 

Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΙΚΑ (καθαριότητα) 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 20-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και 
εξοπλισμού για την δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων», πίστωσης 296.738,00€ 
Η αναμόρφωση πραγματοποιείται σύμφωνα με την πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020) 
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 

19.500,00 

00-6053.001 
Δημιουργία νέας 

ΕΦΚΑ ΙΚΑ  
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 00-6821 με τίτλο «Φορολογικά πρόστιμα και 
προσαυξήσεις χρήσης», πίστωσης 15.000,00€. 

2.200,00 

30-7135.059 
Δημιουργία νέας 

Προμήθεια μεταλλικού οικίσκου τύπου isobox ή 
παρόμοιου, για τις ανάγκες ΔΕ Βοιών. 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί από το αποθεματικό, πίστωσης 
280.605,13€. 

6.000,00 

 
00-6432.007 

Ενίσχυση 
υπάρχουσας 

 

Καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ για 
Τουριστική προβολή του Δήμου. 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 00-6492.005 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 
πράξεων», πίστωσης 40.000,00€. 
Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α. 00-6432.007 θα παρουσιάζει 
συνολική πίστωση 19.000,00€ 

4.000,00 

63-7341.002 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 
 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ. 
 
Εγγράφεται ως έσοδο στον Κ.Α. 1328.008  το ποσό των 
74.693,01€ με τίτλο «Επιχορήγηση ΕΠΠΕΡΑΑ για το 
έργο: Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση 

74.693,01 
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επεξεργασίας λυμάτων οικισμού ΝΕΑΠΟΛΗΣ».  
Σύμφωνα με το 2952/01.04.2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ  Ε.Π. 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ εγκρίθηκε ποσό 74.693,01€ για δαπάνη 
αποζημίωσης για θετικές ζημιές εκ της υπερημερίας του 
κυρίου του έργου ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 
παρ. 11 του Ν. 3669/2008.  
Το ποσό των 74.693,01€ μέσω αποθεματικού μεταφέρεται 
στον Κ.Α 63-7341.002. 

70-7135.001 
Ενίσχυση 

υπάρχουσας 
 

Προμήθεια εργαλείων και εφοδίων πυροπροστασίας. 
 
Το ποσόν θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον 
Κ.Α. 35-6262.007 με τίτλο «Εργασίες αποψίλωσης 
κλαδέματος και καθαρισμού από βλάστηση στους 
δημοτικούς χώρους ΔΕ Ζάρακα», πίστωσης 18.000,00€. 
Μετά την αναμόρφωση ο κωδικός 35-7131.001 θα 
παρουσιάζει συνολική πίστωση 10.000,00€ ( Η ενίσχυση με 
το ποσό των 5.000,00€ προέρχεται από χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ πυροπροστασία)   

5.000,00 

 
Τα νέα έργα που θα εγγραφθούν στον προϋπολογισμό έτους 2020 με την παρούσα 
αναμόρφωση απαιτείται με απόφαση του Δ.Σ. να ενταχθούν και στο τεχνικό πρόγραμμα 
έτους 2020. 
 
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:   
                                            

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 34.369.595,31€ 34.444.288,32 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  34.088.990,18€ 34.194.683,19 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 280.605,13€ 249.605,13 

 

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

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      5) ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ         

                                                                      6) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

                                               


