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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  9ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  101/2020 
 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση τεχνικού 
προγράμματος έργων. 
  

Στους  Μολάους  σήμερα στις 15 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. 
έως 13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-
03-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και τις αριθ. 40/αριθ. 
πρωτ. 20930/31-03-2020 & 163/αριθ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών 
και  ύστερα από την με αριθμό 09/10-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 
εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4  
του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). 
   Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 25, ήτοι.    
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ.   1. Σπυριδάκου Θεοδούλη 
2. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος   2. Γουναλάκης Ιωάννης 

 
3. Μαρούσης Χαράλαμπος          Αντιδήμαρχος   
 4. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 5. Χριστάκος  Σταύρος              Αντιδήμαρχος   
 6. Μαυρομιχάλης Κων.             Αντιδήμαρχος     
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης         Αντιδήμαρχος     
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα    
9. Αρρώνης Παντελεήμων     
10. Καλογερίνης Ηλίας    
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Παπαδάκης Πιερρής   
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Πετράκης Χρήστος 
Χαραμή Μαρία 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Βλάχου Άννα 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Παναρίτης Ηλίας 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική 
Καλογράνης Δημήτριος 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
 

  

    Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.  
   Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, ο Ιωάννης Γεωργουδής Κοιν. 
Νεαπόλεως. 
    Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά. 
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γουναλάκης κατέθεσε την εξής δήλωση: «Είχα την προσμονή 

ότι το προηγούμενο Δ.Σ  εντός του Μαΐου θα ήταν το τελευταίο δια περιφοράς. «Διαψεύστηκα» 
όταν όλα πάνε να επανέλθουν στην κανονικότητα ο Δήμος έχει κλειστεί σε αμυντικό κέλυφος. 
εντυπωσιάζει και το άρθρο που  αναφέρεται ότι στην πρώτη συνεδρίαση  δια ζώσης θα 
αναφερθούν οι αποφάσεις για όλα τα θέματα δια περιφοράς. Φαντάζομαι   αυτή η συνεδρίαση θα 
κρατήσει 12ωρο.’όταν όλοι οι Δήμοι συνεδριάζουν  αλλιώς ,η συνέχεια δια περιφοράς φέρνει 
θλίψη  για την επίδειξη  της δημαρχοκεντρικής εξουσίας που θυμίζει παλιμπαιδισμό. Τα θέματα 
είναι όλα διαδικαστικά  χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις άποψης ,παρόλο που στο 6ο θέμα  
μπορεί να μην βρείτε συμ/φο να το υπογράψει αν είναι κάτω  από 4 στρέμματα λόγω  ΣΧΟΟΑΠ. 
Παρόλα αυτά με απογοήτευση θα απέχω για τους λόγους που έχω αναφέρει» 

 
Η δια περιφοράς απόφαση για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον 

Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, έχει ως εξής: 
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 124/2020 απόφασή της, εισηγείται την αναμόρφωση 

του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους μετά από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών  
Υπηρεσιών. 

Η  κ. Αναγνωστοπούλου απέστειλε τα εξής « Θετική ψήφο για τους παρακάτω κωδικούς 
15-6041.001, 15-6054.001,10-6699.001,006731002 για τον κωδικό 20-7135.018 διαφωνούμε  
γιατί η διαχείριση των απορριμμάτων όπως μεθοδεύεται για ιδιωτικοποίηση μας βρίσκει 
αντίθετους, οπότε οποιαδήποτε δαπάνη επιβαρύνει άδικα τα λαϊκά στρώματα  του  Δήμου μας» 

 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-

59, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, τις εγκυκλίους  για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 
2020, τις διατάξεις του άρθ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
παρ. 2 του άρθ. 1 του Ν. 4257/2014 και των Ν. 4555/2018 και 4623/2019.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,  
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

   1.  Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, ως εξής:  

Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Ποσό 

15-6041.001 
Δημιουργία νέας 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δαπάνες 
πληρωμής θέσεων για τον καθαρισμό σχολικών 
μονάδων.  
Νέα έκτακτη πίστωση για την αντιμετώπιση της δαπάνης για 
την πληρωμή των προσληφθέντων καθαριστριών των 
σχολείων στα πλαίσια προστασίας από τον κορωνοϊό. Το 
ποσό 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» 
υπάρχουσας πίστωσης 19.940,00 €. 

2.200,00 

15-6054.001 
Δημιουργία νέας 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού. 
Η εν λόγω πίστωση αφορά καταβολή εισφορών για την 
παραπάνω πρόσληψη. Το ποσό 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» υπάρχουσας πίστωσης 19.940,00 €. 

600,00 

10-6699.001 
Ενίσχυση υπάρχουσας 

Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της διάδοσης 
του κορωνοϊού covid-19. 
Απαραίτητη η ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης για την 
προμήθεια υλικών προστασίας από τον κορωνοϊό 
(αντισηπτικά κ.λ.π.). Το ποσό 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» υπάρχουσας πίστωσης 19.940,00 €. 

4.000,00 

20-7135.018 Προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφόρου. 56.000,00 
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Δημιουργία νέας Απαραίτητη η εν λόγω πίστωση για την προμήθεια 
συστήματος απορριμματοφόρου σε υπάρχον που δεν 
λειτουργεί. Το ποσό θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού 
από τον Κ.Α. 20-7131.001 με τίτλο «Προμήθεια 
μηχανημάτων και εξοπλισμού για την δημιουργία σταθμού 
μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» υπάρχουσας πίστωσης 
355.738,00 €. 

00-6731.002 
Ενίσχυση υπάρχουσας 

Επιχορήγηση Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων περιφέρειας 
του Δήμου Μονεμβασίας. 
Απαραίτητη η ενίσχυση της εν λόγω πίστωσης, καθώς η 
υπάρχουσα δεν επαρκεί για την επιχορήγηση  των 
εκκλησιαστικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στα όρια του 
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του ΔΚΚ. 
Το ποσό θα μεταφερθεί δια μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 
00-6331.002 με τίτλο «Λοιποί φόροι» πίστωσης 80.000,00 €. 
Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α. 00-6731.002 θα παρουσιάζει 
πίστωση 20.000,00 €. 

10.000,00 

9111 
Ενίσχυση υπάρχουσας 

Αποθεματικό. 
Εγγράφεται ως έσοδο στον Κ.Α. 1219.003  το ποσό των 
167.258,11€ με τίτλο «Κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών 
αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού 
COVID-19», σύμφωνα με την 30520/21.05.2020 Απόφαση 
Υπηρεσιακής Γραμματέας Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής 
Πολιτικής (ΑΔΑ: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8). 
Το ποσό των 167.007,22 € μεταφέρεται στον Κ.Α 9111 με 
τίτλο «Αποθεματικό», ενώ το υπόλοιπο ποσό των 250,89 € 
μεταφέρεται μέσω αποθεματικού στον Κ.Α. 00-6151.004 
όπως παρακάτω. 

167.007,22 

00-6151.004 
Ενίσχυση υπάρχουσας 

Λογιστική τακτοποίηση της κράτησης 1,5/000 από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Τραπεζών. 

250,89 

 
2. Δεν απαιτείται τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου τρέχοντος 

έτους. 
3. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:   

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 34.187.683,51 € 34.354.941,62 € 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ  34.074.085,24 € 34.074.085,24 €  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 113.597,91 € 280.605,13 €   

 
Μειοψηφούντων των δημοτ. συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Βλάχου, Μαστορόπουλου,  

Κόκκορη, Κουλουβάκου, Παναρίτη, Ραφαηλίδη, Μαυρομμάτη ,Καλογράνη και Αναγνωστοπούλου. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  101/2020. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
                Ο Πρόεδρος           Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

       Αβδούλος Σπύρος  
 
 

 
 
 
 
 
 

 Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Μαρούσης Χαράλαμπος    
Σουρλάς Ιωάννης 
Τραϊφόρος Παναγιώτης      
Χριστάκος Σταύρος    
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Αρρώνης Παντελεήμων 
Καλογερίνης Ηλίας 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Χαραμή Μαρία 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Βλάχου Άννα 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Παναρίτης Ηλίας 
Μαυρομμάτης Παναγιώτης 
Ραφαηλίδη Βασιλική 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Καλογράνης Δημήτριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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