ΑΔΑ: Β569ΩΚ9-Β5Γ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.09.03 13:46:50
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 200/2014
«Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους
2014».
Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Αυγούστου 2014, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 12/13-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ. 1.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Χριστάκος Σταύρος
Γραμματέας Δ.Σ. 2.
Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
3.
Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
4.
Κουτσονικολής Χαράλ.
Αντιδήμαρχος 4.
Μαρούσης Χαράλαμπος
5.
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος 5.
Σπυριδάκος Βασίλειος
6.
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Π. Αντιδήμαρχος 6.
Σταθάκης Παναγιώτης
7.
Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
7.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
8.
Αλειφέρη Παναγιώτα
8.
Νικολινάκος Παναγιώτης
9.
Βουνελάκης Γεώργιος
9.
Παπαδάκης Γεώργιος
10. Κολλιάκος Ιωάννης
10. Τσάκος Πέτρος
11. Λύρας Χαράλαμπος
11. Χαραμής Αντώνιος
12. Πετράκης Χρήστος
12. Δουμάνης Δαμιανός
13. Μέντης Γεώργιος
14. Κρυπωτός Παναγιώτης
15. Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Αρτινιός Παναγιώτης
Τ.Κ. Λιρών, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε η κ. Αλειφέρη Παναγιώτα.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:
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Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 236/2014 απόφασή της, εισηγείται την αναμόρφωση
του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, μετά από την από 12/8/2014 εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, για την εγγραφή νέων επειγουσών πιστώσεων και ενίσχυση
υπαρχόντων.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις:
 του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59
 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
 του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010
 την από 12/8/2014 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
 τις αριθ. 230, 236, 247 & 248/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, ως εξής:
ΚΑΕ
257135.016

006053.002

356262.001

006711.005

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και
εξαρτημάτων για την αποκατάσταση βλαβών
αντλιοστασίων ύδρευση.
Ενισχύεται ο ΚΑ 25-7135.016 υπάρχουσας πίστωσης
103.300,00 €, με το ποσό των 12.591,50 €, εκ των
οποίων τα 11.700,00 €, μεταφέρονται μέσω
αποθεματικού από τον ΚΑ 25-7135.012 με τίτλο
«Προμήθεια
αγωγών ύδρευσης
ΔΕ ΒΟΙΩΝ»
υπάρχουσας συνολικής πίστωσης 11.700,00 €, η οποία
δεν θα διατεθεί κατά το τρέχον έτος και τα 891,50 €,
μεταφέρονται μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ 257135.014 με τίτλο «Προμήθεια αγωγών ύδρευσης ΔΕ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» υπάρχουσας πίστωσης 10.000,00 €, η
οποία πλεονάζει. Σχετικές είναι οι αριθ. 247/2014 (σε
ορθή επανάληψη) και 248/2014 αποφάσεις της Ο.Ε.,
αναφορικά με την έκτακτη ανάθεση προμήθειας υλικών
αντλητικών συγκροτημάτων των Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων
και Μεσοχωρίου, λόγω βλαβών που υπέστησαν.
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ των ειδικών
συνεργατών.
Ενίσχυση του ΚΑ 00-6053.002 υπάρχουσας πίστωσης
6.000,00 €, η οποία δεν επαρκεί για την καταβολή των
εργοδοτικών εισφορών των υπηρετούντων Ειδικών
Συνεργατών. Το ποσό μεταφέρεται από το αποθεματικό.
Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών και
πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων γενικά
δημοτικών χώρων.
Ενίσχυση του ΚΑ 35-6262.001 υπάρχουσας πίστωσης
10.000,00 €, η οποία δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση
των εργασιών καθαρισμού. Λόγω του καλοκαιριού και
της πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας που παρουσιάζει η
ευρύτερη περιοχή του Δήμου, προκύπτουν μεγάλες
ανάγκες καθαρισμού των χώρων αυτών. Το ποσό
μεταφέρεται από το αποθεματικό.
Απόδοση
επιχορήγησης
για
επισκευές
συντηρήσεις σχολικών κτιρίων.
Εγγράφεται το ποσό των 400,00 € σαν έσοδο στον ΚΑ
1311.003 με τίτλο «Επισκευή & συντήρηση σχολικών
κτιρίων (ΣΑΤΑ)» για την ενίσχυση της υπάρχουσας
πίστωσης των 36.700,00 € και μέσω αποθεματικού
μεταφέρεται στον ΚΑ των εξόδων 00-6711.005 όμοια
πίστωση, προς ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης

ΠΟΣΟ
12.591,50

300,00

5.000,00

400,00
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36.700,00 €, η οποία παρουσιάζεται πλέον με το ποσόν
των 37.100,00 €. Πρόκειται για επιχορήγηση από το
ΥΠ.ΕΣ., η αποδοχή της οποίας έχει γίνει με την αριθ.
201/2014 Α.Δ.Σ. στην παρούσα συνεδρίαση.
25Ηλεκτροδότηση Δημοτικού Αντλιοστασίου θέση
7325.006 Σκλαβούνα Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων ΔΕ Βοιών.
Δημιουργία νέας πίστωσης για την καταβολή του εν
λόγω ποσού στη ΔΕΗ, προκειμένου να γίνει η
ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου, έτσι ώστε να
υδροδοτηθεί το συντομότερο δυνατόν η Τοπική
Κοινότητα,
η
οποία
αντιμετωπίζει
πρόβλημα
υδροδότησης. Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού
από τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» υπάρχουσας πίστωσης 348.712,97 €,
η οποία πλεονάζει.
20Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ για την
7325.027 Ηλεκτροδότηση του Παιδικού–Βρεφονηπιακού
Σταθμού ΔΚ Νεάπολης.
Δημιουργία νέας πίστωσης για την καταβολή του ποσού
στη ΔΕΗ, προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί άμεσα ο
Παιδικός Σταθμός, ενόψει έναρξης της νέας σχολικής
χρονιάς. Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από
τον ΚΑ 30-7413.013 με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» υπάρχουσας πίστωσης 348.712,97 €,
η οποία πλεονάζει.
30Ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών
7311.002 χρήσεων του κτιρίου του Γυμνασίου Μολάων.
Εγγράφεται το ποσό των 230.000,00 € σαν έσοδο στον
ΚΑ 1411.003 με τίτλο «Δωρεά της κας Καρυτσιώτη
Ευγενίας για ανακαίνιση της αίθουσας θεάτρου και
πολλαπλών χρήσεων του κτιρίου του Γυμνασίου
Μολάων» και μέσω αποθεματικού μεταφέρεται στον
ΚΑ των εξόδων 30-7311.002 με τίτλο «Ανακαίνιση της
αίθουσας θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του κτιρίου
του Γυμνασίου Μολάων». Πρόκειται για δωρεά για το
συγκεκριμένο σκοπό, η αποδοχή της οποίας έχει γίνει
με την αριθ. 230/2014 απόφαση της Ο.Ε.
80ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη
8231.009 Εγγράφεται το ποσό των 2.100,00 € σαν έσοδο στον ΚΑ
4131.009 για την ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης
των 25.000,00 € με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη» και
μέσω αποθεματικού μεταφέρεται όμοια πίστωση στον
ΚΑ των εξόδων 80-8231.009 για την ενίσχυση της
υπάρχουσας πίστωσης των 25.000,00 €.
80Κράτηση υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
8241.006 Εγγράφεται το ποσό των 100,00 € σαν έσοδο στον ΚΑ
4141.006 και μέσω αποθεματικού μεταφέρεται στον εν
λόγω ΚΑ εξόδων για τη δημιουργία νέας πίστωσης με
τον ανωτέρω τίτλο.
80Κράτηση υπέρ ΔΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Λ.
8241.007 Εγγράφεται το ποσό των 50,00 € σαν έσοδο στον ΚΑ
4141.007 και μέσω αποθεματικού μεταφέρεται στον εν
λόγω ΚΑ εξόδων για τη δημιουργία νέας πίστωσης με
τον ανωτέρω τίτλο.
Πρόκειται για νέες κρατήσεις μηχανικών σύμφωνα με σχετικό
Συλλόγου.
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Β. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων οικ. έτους 2014 και εντάσσει σ’ αυτό, τα
ανωτέρω έργα των ΚΑ 25-7325.006, 20-7325.027 και 30-7311.002.
Γ. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
50.179.301,91 € 50.411.951,91
ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
49.958.301,91 € 50.196.251,91
ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
221.000,00 € 215,700,00 € και δεν
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
υπερβαίνει το 5% του
συνόλου των τακτικών
εσόδων
του
προϋπολογισμού
έτους
2014
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 200/2014.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χριστάκος Σταύρος Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λύρας Χαράλαμπος
Πετράκης Χρήστος
Μέντης Γεώργιος
Κρυπωτός Παναγιώτης
Δημητρόπουλος Δημοσθένης
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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