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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 128/2020
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους, τροποποίηση τεχνικού
προγράμματος».
Στους Μολάους σήμερα στις 28 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη 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 55/11-032020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ.
πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και ύστερα από την με αριθμό 11/2307-2020 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 24, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Καλογράνης Δημήτριος
2.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
2. Σπυριδάκου Θεοδούλη
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος
3. Αναγνωστοπούλου Ελένη
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. Πετράκης Χρήστος
14. Χαραμή Μαρία
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Βλάχου Άννα
19. Κόκκορης Παναγιώτης
20. Παναρίτης Ηλίας
21. Γουναλάκης Ιωάννης
22. Κουλουβάκος Βασίλειος
23. Ραφαηλίδη Βασιλική
24. Κόκκορης Παναγιώτης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεωργουδής Ιωάννης
Νεάπολης, Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων και Βαρβαρέσσος Γεώργιος Λαχίου.
Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.
Ο δημοτ. σύμβουλος κος Γουναλάκης κατέθεσε την εξής δήλωση: «Όπως πραγματικά έχω
πεισθεί πλέον ανεξαρτήτως αν οι τουριστικές εγκαταστάσεις σε Κυπαρίσσι-Ελιά-Μονεμβασία
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έχουν πληρότητα σχεδόν 100% θα συνεχίσουμε να συνεδριάζουμε δια περιφοράς γιατί; Ένας
<<Θεός>> ξέρει. Έτσι τρέχοντα θέματα δεν μπορούν ούτε να θιχτούν όχι να επιλυθούν ή αν
αναφερθούν π.χ. στον Αντιδήμαρχο δεν λαμβάνουμε γνώση του αποτελέσματος των δράσεών
του. Τέτοιο θέμα είναι η έλλειψη φωτισμού στην προβλήτα της Μονεμβασίας για ιστιοπλοϊκά
κυρίως σκάφη αλλά και μη λειτουργία του φάρου της προβλήτας – σήμερα δεν ξέρω, αλλά 15
ημέρες μετά την επισήμανση του προβλήματος εξακολουθούσε να φωτίζεται από τα άστρα. Άλλο
θέμα οι συνθήκες λειτουργίας στο κτηματολογικό γραφείο Μολάων στο κτίριο Ξυνού που έχει
παραχωρήσει ο Δήμος. Στο συγκεκριμένο κτίσμα έπεσε η οροφή σε τμήμα της 1,60μ χ 3,50μ
πήγε ο Γιώργος Θεοδωρακάκος (Μπουκάλας) έριξε τα αποκολληθέντα δομικά υλικά στο δάπεδο.
Αποτέλεσμα έχει δημιουργηθεί ένας διάδρομος από μπάζα ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο WC με
κίνδυνο όταν περνάς να προσέχεις το κεφάλι σου. Θυμίζει βομβαρδισμένη πόλη. Συνημμένες
φωτογραφίες. Ένα πιο πολιτικό θέμα θα είναι να είχαμε τη γνώμη της συμπολίτευσης και του
Δημάρχου. Μετά την εξέλιξη της απόρριψης της χρηματοδότησης από την ευρωπαϊκή ένωση του
τρόπου διαχείρισης σκουπιδιών (πρόταση Τατούλη) εκφράζοντας 47 ενστάσεις ας μην
επεκταθούμε τώρα. Τα 68 εκατ. Ευρώ που θα ήταν η χρηματοδότηση θα μεταφερθούν στο
δημότη αν συνεχίσει η περιφέρεια στην υλοποίηση του προγράμματος. Θα ήθελα μια απάντηση
στα προαναφερθέντα θέματα».
Η δια περιφοράς απόφαση για το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον κ.
Μαυρομιχάλη, έχει ως εξής:
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 176/2020 απόφασή της, εισηγείται την αναμόρφωση
του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους μετά από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών.
Ο κ. Γουναλάκης για το θέμα: Παρόλο που και εδώ οι κωδικοί 25-6262.015, 25-7326.080
και 62-7132.001 παίρνονται από το πλεόνασμα του πλεονάσματος των ανταποδοτικών, ΝΑΙ.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-659, 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.
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, ως εξής:
Κωδικός Αριθμός
Περιγραφή
Ποσό
Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της διάδοσης
του κορωνοϊού covid-19.
Ενισχύεται η εν λόγω πίστωση, για την προμήθεια
αντισηπτικών. Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού
10-6699.001
από τον Κ.Α. 10-6117.008 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για 800,00
Ενίσχυση υπάρχουσας
την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19»
πίστωσης 12.148,00 €, η οποία πλεονάζει στον επιμέρους ΚΑ.
Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α. 10-6699.001 θα παρουσιάζει
συνολική πίστωση 24.800,00 €.
Συντήρηση
αγωνιστικών
χώρων
γηπέδων
ποδοσφαίρου ΔΕ Μονεμβασίας και ΔΕ Ασωπού.
15-6262.012
Απαραίτητη πίστωση για την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών
15.000,00
Δημιουργία νέας
συντήρησης των γηπέδων για την ομαλή λειτουργία τους. Το
ποσό μεταφέρεται από το αποθεματικό πίστωσης 280.605,13
€.
Εργασίες απολύμανσης–απεντόμωσης.
Ενίσχυση της εν λόγω πίστωσης, διότι δεν επαρκεί για το
σκοπό που γράφτηκε.
Το ποσό μεταφέρεται μέσω
10-6274.002
αποθεματικού από τον Κ.Α. 10-6265.010 με τίτλο
2.000,00
Ενίσχυση υπάρχουσας «Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικών και μεγαφωνικών
εγκαταστάσεων του Δήμου συμπεριλαμβανομένης της
προμήθειας ανταλλακτικών» πίστωσης 5.000,00 €, η οποία
πλεονάζει. Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α. 10-6274.002 θα
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30-6662.017
Ενίσχυση υπάρχουσας

25-6262.015
Δημιουργία νέας

25-7326.080
Δημιουργία νέας

62-7132.001
Ενίσχυση υπάρχουσας

25-7326.075
Ενίσχυση υπάρχουσας

20-6041.000
Ενίσχυση υπάρχουσας

20-6054.001
Ενίσχυση υπάρχουσας

παρουσιάζει συνολική πίστωση 16.000,00 €.
Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών ΔΕ
Μονεμβασίας.
Ενίσχυση της εν λόγω πίστωσης, διότι δεν επαρκεί για το
σκοπό που γράφτηκε.
Το ποσό μεταφέρεται από το
αποθεματικό πίστωσης 280.605,13 €.
Υπηρεσία ελέγχου δυσοσμίας και διάβρωσης στο
αποχετευτικό δίκτυο ΕΕΛ Μολάων.
Αναγκαία
πίστωση
για
εργασίες
απόσμησης
του
αποχετευτικού δικτύου και του βιολογικού. Το ποσό
μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 25-7413.019
με τίτλο «Μελέτες Ύδρευσης – Αποχέτευσης» πίστωσης
140.854,48 €, η οποία πλεονάζει.
Αξιοποίηση και επαύξηση ισχύος υδρογεώτρησης
Αγίου Ζώσιμου ΔΕ Μονεμβασίας.
Απαιτείται ενίσχυση κατηγορίας παροχής ρεύματος και
αντικατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα για τη λειτουργία της
γεώτρησης. Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από
τον Κ.Α. 25-7413.019 με τίτλο «Μελέτες Ύδρευσης –
Αποχέτευσης» πίστωσης 140.854,48 €, η οποία πλεονάζει.
Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων
αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών.
Ενίσχυση της εν λόγω πίστωσης, διότι δεν επαρκεί για το
σκοπό που γράφτηκε. Το ποσό μεταφέρεται 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 οποία πλεονάζει. 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).
Αντικατάσταση επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΕ
ΖΑΡΑΚΑ.
Ενίσχυση της εν λόγω πίστωσης, διότι δεν επαρκεί για το
σκοπό που γράφτηκε. Το ποσό μεταφέρεται μέσω
αποθεματικού από τον Κ.Α. 25-7413.019 με τίτλο «Μελέτες
Ύδρευσης – Αποχέτευσης» πίστωσης 140.854,48 €, η οποία
πλεονάζει. Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α. 25-7326.75 θα
παρουσιάζει πίστωση 24.800,00 €.
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (καθαριότητα).
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 207131.001 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού
για τη δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων»
πίστωσης 296.738,00 €, η οποία πλεονάζει. Η αναμόρφωση
πραγματοποιείται σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού
περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020) Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
Εργοδοτική εισφορά Δήμου υπέρ ΙΚΑ (καθαριότητα).
Το ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 207131.001 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού
για τη δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων»
πίστωσης 296.738,00 €, η οποία πλεονάζει. Η αναμόρφωση

10.000,00

12.400,00

7.800,00

15.000,00

14.800,00

65.000,00

19.500,00
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00-6053.001
Δημιουργία νέας

30-7135.059
Δημιουργία νέας

00-6432.007
Ενίσχυση υπάρχουσας

63-7341.002
Ενίσχυση υπάρχουσας

70-7135.001
Ενίσχυση υπάρχουσας

πραγματοποιείται σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού
περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020) Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19.
ΕΦΚΑ ΙΚΑ.
Αναγκαία πίστωση για την καταβολή εισφορών αιρετών. Το
ποσό μεταφέρεται μέσω αποθεματικού από τον Κ.Α. 00-6821
με τίτλο «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης»
πίστωσης 15.000,00 €, η οποία πλεονάζει.
Προμήθεια μεταλλικού οικίσκου τύπου isobox ή
παρόμοιου, για τις ανάγκες ΔΕ Βοιών.
Αναγκαία πίστωση για την προμήθεια οικίσκου για την
κάλυψη των αποθηκευτικών αναγκών της Ενότητας. Το
ποσό μεταφέρεται από το αποθεματικό πίστωσης 280.605,13
€.
Καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ για
Τουριστική προβολή του Δήμου.
Ενίσχυση της εν λόγω πίστωσης, διότι δεν επαρκεί για το
σκοπό που γράφτηκε.
Το ποσό μεταφέρεται 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 €, η οποία
πλεονάζει. Μετά την αναμόρφωση ο Κ.Α. 00-6432.007 θα
παρουσιάζει συνολική πίστωση 19.000,00 €.
Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων οικισμού Νεάπολης.
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.
Προμήθεια εργαλείων και εφοδίων πυροπροστασίας.
Ενίσχυση της εν λόγω πίστωσης, διότι δεν επαρκεί για το
σκοπό που γράφτηκε.
Το ποσό μεταφέρεται 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
€, η οποία πλεονάζει. Μετά την αναμόρφωση ο κωδικός 357131.001 θα παρουσιάζει συνολική πίστωση 10.000,00 € (Η
ενίσχυση με το ποσό των 5.000,00 € προέρχεται από
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ πυροπροστασία.

2.200,00

6.000,00

4.000,00

74.693,01

5.000,00

2. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα έργων τρέχοντος έτους και εντάσσει σ’ αυτό τις
πιστώσεις των ΚΑ: 25-7326.080, 25-7326.075 και 63-7341.002.
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3. Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128/2020.
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
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Βλάχου Άννα
Γουναλάκης Ιωάννης
Κόκκορης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παναρίτης Ηλίας
Κουλουβάκος Βασίλειος
Ακριβές Απόσπασμα
Ραφαηλίδη Βασιλική
Η Ειδική Γραμματέας
Κόκκορης Παναγιώτης
Παπαδάκη Ευγενία
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