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ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 19/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 323/2014
«Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».
Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17,00, 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 19/04-12-2014 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 είκοσι τρία (23) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Βελιώτης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ.
2.
Μαρούσης Χαράλαμπος
3. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3.
Λυριωτάκης Ιωάννης
4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
4.
Σταθάκης Νεκτάριος
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
6. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
9.
Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Βουνελάκης Γεώργιος
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη
12. Δρίβας Θεόδωρος
13. Κολλιάκος Ιωάννης
14. Λεκάκης Δημήτριος
15. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
16. Παπαδάκης Πιερρής
17. Πετράκης Χρήστος
18. Σπυριδάκου Θεοδούλη
19. Χριστάκος Σταύρος
20. Δουμάνη Σοφία
21. Κόκκορης Παναγιώτης
22. Κουλουβάκος Βασίλειος
23. Αναγνωστοπούλου Ελένη
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: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης,
Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ.
Ελαίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Μανούσος
Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ.
Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
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Προ ημερήσιας διάταξης, το λόγο πήρε η κα Σοφία Δουμάνη, η οποία είπε: Λάβαμε την
πρόσκληση για την τακτική και ειδική συνεδρίαση, μαζί με τις εισηγήσεις την Παρασκευή το
πρωί. Ο νομοθέτης απαιτεί ειδική συνεδρίαση όπου θα έχουμε άπλετο χρόνο να συζητηθούν τα
τεχνικά θέματα του προϋπολογισμού. Θεωρούμε ότι τεχνικά ένα δημοτικό συμβούλιο έχει
χωριστεί σε δύο συνεδριάσεις, μία τακτική με δέκα θέματα και την ειδική μετά τις εξίμισι. Με την
παρουσία μας εδώ θα νομιμοποιούσαμε αυτή την πρακτική, αλλά δεν μπορούμε να το δεχτούμε,
ουσιαστικά πρόκειται για μία συνεδρίαση που έχει κοπεί στα δύο και εμείς θα αποχωρήσουμε
κύριε Πρόεδρε. Ο προϋπολογισμός για εμάς ήταν μια ευκαιρία να γινόταν κουβέντα και επί
πολιτικής βάσεως, αλλά και για το παρατηρητήριο, γι’ αυτό εμείς θα αποχωρήσουμε
(αποχώρησαν οι κ.κ. Δουμάνη, Κόκκορης και Κουλουβάκος).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 4Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής:
Η Οικονομική Επιτροπή με τις αριθ. 322 και 339/2014 αποφάσεις της, εισηγείται την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, μετά από τις από 27/11/2014 και
4/12/2014 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την εγγραφή νέων επειγουσών
πιστώσεων και ενίσχυση υπαρχόντων. Επίσης με τις αριθ. 304, 340 και 341/2014 αποφάσεις της
Ο.Ε., έγιναν έκτακτες αναθέσεις λόγω βλαβών σε αντλιοστάσια του Δήμου.
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
 τις από 27/11/2014 και 4/12/2014 εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας
 τις αριθ. 304, 340 και 341/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, ως εξής:
ΚΑΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
10Συντήρηση και επισκευή στεγάστρου πάρκινγκ 700,00
6262.001 Δημαρχείου
Νέα πίστωση έκτακτη και αναγκαία, για την
αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το στέγαστρο με
τους ισχυρούς ανέμους. Το ποσό μεταφέρεται από το
αποθεματικό.
15Προμήθεια ειδών κοινωνικού Παντοπωλείου 7.500,00
6691.003 ενόψει εορτών Χριστουγέννων
Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης των 28,00 €, για
την προμήθεια τροφίμων των δικαιούχων του
Κοινωνικού Παντοπωλείου ενόψει των εορτών των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το ποσό
μεταφέρεται από το αποθεματικό.
30Διαμόρφωση
προαυλίου
χώρου
Γυμνασίου 12.500,00
7326.005 Μολάων
Νέα πίστωση επείγουσα και αναγκαία, καθώς λόγω της
ολοκλήρωσης
της
κατασκευής
του
κλειστού
γυμναστηρίου, απαιτείται η διαμόρφωση του προαυλίου
χώρου που βρίσκεται παραπλεύρως.
30Επισκευή και διαμόρφωση υπόγειας αποθήκης 49.502,00
7311.009 Λυκείου ΕΠΑΛ
Νέα πίστωση επείγουσα και απαραίτητη, προκειμένου να
διαμορφωθεί κατάλληλα ο απαιτούμενος χώρος για τη
δημιουργία εργαστηρίου, μετά την απόκτηση νέων
ειδικοτήτων στο Επαγγελματικό Λύκειο Μολάων.
30Αποκατάσταση καταρρεύσαντος οδοστρώματος 7.200,00
7323.072 στον οικισμό ΦΛΟΚΑ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νέα πίστωση έκτακτη και επείγουσα, για την
αποκατάσταση ζημιάς στο οδόστρωμα του οικισμού.
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Οι παραπάνω τρεις πιστώσεις μεταφέρονται από τον Κ.Α 30-7413.013 «Μελέτες
Δήμου» υπάρχουσας πίστωσης 342.926,74 €, η οποία πλεονάζει στον επιμέρους ΚΑ.
10Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ (διοικητικών 2.500,00
6051.006 υπαλλήλων)
Ενίσχυση του ΚΑ 10-6051.006 υπάρχουσας πίστωσης
23.300,00 € η οποία θα παρουσιάζεται με το ποσό των
25.800,00 €.
25Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ (υπαλλήλων 1.000,00
6051.003 ύδρευσης)
Ενίσχυση του ΚΑ 25-6051.003 υπάρχουσας πίστωσης
3.000,00 €, η οποία θα παρουσιάζεται με το ποσό των
4.000,00 €.
30Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ
1.000,00
6051.001 Ενίσχυση του ΚΑ 30-6051.001 υπάρχουσας πίστωσης
14.310,00 €, η οποία θα παρουσιάζεται με το ποσό των
15.310,00 €.
30Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου
1.000,00
6051.004 Ενίσχυση του ΚΑ 30-6051.004 υπάρχουσας πίστωσης
600,00 € η οποία θα παρουσιάζεται με το ποσό των
1.600,00 €.
30Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου
1.000,00
6051.005 Ενίσχυση του ΚΑ 30-6051.005 υπάρχουσας πίστωσης
1.200,00 € η οποία θα παρουσιάζεται με το ποσό των
2.200,00 €.
Όλες οι παραπάνω πιστώσεις ενισχύονται, καθώς δεν επαρκούν για την καταβολή
εργοδοτικών εισφορών μέχρι το τέλος του έτους. Οι πιστώσεις μεταφέρονται από
το αποθεματικό κεφάλαιο.
80ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ)
6.000,00
8231.009 Ενίσχυση του ΚΑ 80-8231.009 υπάρχουσας πίστωσης
32.100,00 € η οποία θα παρουσιάζεται με το ποσό των
38.100,00 €.
Εγγράφεται το ποσό των 6.000,00 € σαν έσοδο στον
ΚΑ 4131.009 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ)» για την ενίσχυση της υπάρχουσας
πίστωσης των 32.100,00 € και μέσω αποθεματικού
μεταφέρεται στον ΚΑ των εξόδων 80-8231.010 προς
ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης των 32.100,00 €, η
οποία θα παρουσιάζεται πλέον με το ποσό των
38.100,00 €.
80ΤΣΜΕΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ)
5.000,00
8231.010 Ενίσχυση του ΚΑ 80-8231.010 υπάρχουσας πίστωσης
30.000,00 € η οποία θα παρουσιάζεται με το ποσό των
35.000,00 €.
Εγγράφεται το ποσό των 5.000,00 € σαν έσοδο στον
ΚΑ 4131.010 με τίτλο «ΤΣΜΕΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» για την
ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης των 30.000,00 €
και μέσω αποθεματικού μεταφέρεται στον ΚΑ των
εξόδων 80-8231.010 προς ενίσχυση της υπάρχουσας
πίστωσης των 30.000,00 € η οποία θα παρουσιάζεται
πλέον με το ποσό των 35.000,00 €.
00Επιχορήγηση
Εκκλησιαστικών
Ιδρυμάτων 20.000,00
6731.002 περιφέρειας του Δήμου Μονεμβασίας.
Νέα πίστωση, η οποία εκ παραδρομής δεν γράφτηκε
κατά την αρχική κατάρτιση του προϋπολογισμού, ενώ
είναι απαραίτητη και επείγουσα, προκειμένου να
αποδοθούν οι επιχορηγήσεις για το τρέχον έτος, στα
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206262.009

006117.001

006735.001

356262.001

257135.016

εκκλησιαστικά ιδρύματα, που εδρεύουν στο Δήμο μας,
για να συνεχίσουν να επιτελούν το κοινωνικό και
φιλανθρωπικό έργο τους, προσφέροντας ανακούφιση
στους συνανθρώπους μας και προάγοντας το συλλογικό
όφελος της τοπικής κοινωνίας και την εξυπηρέτηση του
γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος των μελών της.
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ
00-6736.010 με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου σε
προγράμματα με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου για την κοινωνική πρόνοια και συνοχή
και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της
Τοπικής Κοινωνίας (άρθρο 96 του Ν3852/2010)»
υπάρχουσας πίστωσης 30.000,00 €, η οποία δεν θα
διατεθεί κατά το τρέχον έτος.
Εργασίες
επιχωμάτωσης
συντήρησης
διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ
Ενίσχυση του ΚΑ 20-6262.009 υπάρχουσας πίστωσης
των 15.000,00 €, καθώς δεν επαρκεί για την
ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών στο ΧΑΔΑ.
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον ΚΑ
20-6262.016 με τίτλο «Εργασίες οδοκαθαρισμού»
υπάρχουσας πίστωσης 12.000,00 €, η οποία δεν θα
διατεθεί κατά το τρέχον έτος.
Πληρωμή στο υποθηκοφυλάκειο (για διάφορες
μεταγραφές).
Ενίσχυση του ΚΑ 00-6117.001 υπάρχουσας πίστωσης
1.000,00 €, καθώς δεν επαρκεί για την πληρωμή
μεταγραφών συμβολαίων του Δήμου για το τρέχον έτος.
Το ποσό μεταφέρεται από το αποθεματικό.
Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και
σωματεία.
Ενίσχυση του ΚΑ 00-6117.001 υπάρχουσας πίστωσης
15.000,00 €, καθότι δεν επαρκεί για την απόδοση των
απαιτούμενων επιχορηγήσεων στους Συλλόγους του
Δήμου, για το τρέχον έτος.
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
15.000,00 €, καθότι δεν επαρκεί για επείγουσες εργασίες
καθαρισμού, που προκύπτουν ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες.
Το ποσό μεταφέρεται από το αποθεματικό.
Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και
εξαρτημάτων για την αποκατάσταση βλαβών
αντλιοστασίων ύδρευση.
Ενίσχυση του ΚΑ 25-7135.016 υπάρχουσας πίστωσης
143.035,14 €, καθώς αφορά σε αποκατάσταση βλαβών
στα αντλιοστάσια οικισμού Καστέλλας Τ.Κ. Νομίων, Τ.Κ.
Κουπίων και Τ.Κ. Φοινικίου, σύμφωνα με τις αριθ. 304,
340 και 341/2014 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής.
Ποσό 3.964,86 € μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από
τον ΚΑ 25-7135.014 με τίτλο «Προμήθεια αγωγών
ύδρευσης ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» υπάρχουσας πίστωσης

8.000,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

10.955,61
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3.964,86 € και ποσό 6.990,75 € μεταφέρεται μέσω
αποθεματικού από τον ΚΑ 25-6261.001
με τίτλο
«Συντήρηση & επισκευή οικίσκων αντλ/σίων Δήμου»
υπάρχουσας πίστωσης 13.000,00 €, οι οποίες
πλεονάζουν στους επιμέρους ΚΑ.
Β. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων οικ. έτους 2014 και εντάσσει σ’ αυτό, τα
ανωτέρω έργα των ΚΑ 30-7326.005, 30-7311.009 και 30-7323.072.
Γ. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις, ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
50.787.795,36€
50.787.795,36€
ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
50.654.766,52€
50.661.766,52€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
133.028,84€
126.028,84€ και δεν
υπερβαίνει το 5% του
συνόλου των τακτικών
εσόδων του
προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 323/2014.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή – Νατιώτη Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Αλεξάνδρα
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Λεκάκης Δημήτριος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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