
                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 30/31-12-2015 
 

Αριθ.Αποφ.  358/2015 

ΘΕΜΑ: : Περί απαλλαγής υπολόγων πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ 
& ΔΚ. 
  
      Στους Μολάους, σήμερα, την  31-12-2015  ημέρα Πέμπτη   και ώρα 10:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 22946/23-12-2015 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)                Κανείς 

2. Δουμάνη Σοφία 

3.Χριστάκος Σταύρος 

4.Σουρλάς Ιωάννης  

5. Καλογερίνης Ηλίας  

5. Μαρούσης Χαράλαμπος 

6. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

                       

  

      

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

             Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε 

τα εξής: 

           Στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  
 
«1. Χρηματικόν ένταλμαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 
180 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος.  
2. Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωμής δαπάνης τινός εκ της παγίας προκαταβολής 
τυγχάνει η ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφομένης εν τω προυπολογισμώ.  
3. Ο διαχειριζόμενος την παγίαν προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί αποδείξει 
προσωπικώς εις τον δημοτικόν ταμίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων παρ’ 
αυτού πληρωμών, άτινα δέον να είναι πλήρη από απόψεως νομιμότητος συμφώνως προς 
τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του παρόντος.  
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4. Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ δικαιολογητικών 
καταβάλλει εις τον διαχειριζόμενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον χρηματικόν ποσόν 
προς ανανέωσις ταύτης, ίνα ούτω παραμένη εις χείρας τούτου πάντοτε το χορηγηθέν δια 
της αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν.  
5. Τα δικαιολογητικά ταύτα μετά τον προσήκοντα έλεγχον παρά της αρμοδίας λογιστικής 
υπηρεσίας, υποβάλλονται εις το δημοτικόν συμβούλιον προς έγκρισιν των γενομένων 
δαπανών, μεθ'ο εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των εν τω 
προϋπολογισμώ προβλεπομένων οικείων πιστώσεων δι' εκάστην των δαπανών τούτων 
και επ' ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, γενομένης μνείας επί των χρηματικών 
ενταλμάτων ότι η πληρωμή εγένετο μέσω του διαχειριζομένου την παγίαν προκαταβολήν 
υπαλλήλου.  
6. Κατά την λήξιν του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το 
ληφθέν παρ’ αυτού δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και 
κοινοτικόν ταμείον.  
7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά 
του υπολόγου, ισχύουσιν τα εν άρθ. 32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαμβανόμενα.» 
 
Στο άρθρο 37 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  
«1. Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ 
αυτών διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, 
ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των 
υπολόγων άμα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη 
χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το 
Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι 
υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των 
δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι 
γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις». 
      Με την αριθ. 28/2015 απόφαση  της Οικονομικής επιτροπής συστάθηκε παγία 
προκαταβολή 1.000,00 € & 2.000,00€ στο όνομα των προέδρων των Τοπικών και 
δημοτικών κοινοτήτων  και ορίστηκαν οι πρόεδροι  ως διαχειριστές αυτής. Με χρηματικά 
εντάλματα  εισέπραξαν το ποσό των 1.000,00 €  έκαστος ο πρόεδρος της κάθε  ΤΚ και το 
ποσό των 2.000,00€ έκαστος ο πρόεδρος της κάθε  ΔΚ οι  οποίοι και τα κατέθεσαν στο 
ταμείο του Δήμου, όπως αποδεικνύεται  από την 31-12-2015 κατάσταση πληρωμής της 
οικονομικής υπηρεσίας του δήμου.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ όπως ψηφίσουμε σχετικά με την απαλλαγή των 
υπολόγων.  
 
Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 τις αποφάσεις 28/2015  της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συστάθηκε 

παγία  προκαταβολή  στο όνομα των προέδρων της ΤΚ & ΔΚ του Δήμου 

Μονεμβασίας.  

 το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

 την από 31-12-2015 κατάσταση πληρωμής- είσπραξης της επιστροφής του 

ποσού της  παγίας προκαταβολής στο ταμείο του Δήμου της Οικονομικής 

υπηρεσίας. 

 τα άρθρα 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.   Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της παγίας προκαταβολής του έτους 2015  των 
προέδρων των ΤΚ & ΔΚ. 
2. Εγκρίνει την απαλλαγή των υπολόγων  προέδρων των ΤΚ & ΔΚ της παγίας 
προκαταβολής και συγκεκριμένα:  
  

      

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
      

ΑΡΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ ΦΟΙΝΙΚΙ 

ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ ΑΣΩΠΟΣ 

ΣΑΡΜΠΑΝΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ 

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΛΑΧΙ 

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΦΑΡΑΚΛΟ 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ 

ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 

ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΑΝΩ ΚΑΣΤΑΝΕΑ 

ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΕΛΙΚΑ 

ΛΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΙΩΝ 

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΒΟΙΩΝ 

ΣΩΤΗΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΙΩΝ 

ΣΩΤΗΡΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙ 

ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΕΑ 

ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.Ε. ΖΑΡΑΚΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 

ΜΑΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ.Ε. ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΣ 

ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ.Ε. ΖΑΡΑΚΑ ΡΕΙΧΕΑ 

ΡΟΒΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ.Ε. ΖΑΡΑΚΑ ΧΑΡΑΚΑΣ 

ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ ΠΑΚΙΑ 

ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ ΜΟΛΑΟΙ 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ ΚΟΥΠΙΑ 

ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ ΣΥΚΕΑ 

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ ΕΛΑΙΑ 

ΑΡΤΙΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΙΡΑ 

ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΩΝΑ 

ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΑΛΑΝΤΑ 

ΜΠΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΡΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΟΥΛΕΝΤΙΑ 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΒΕΛΙΕΣ 

ΦΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΧΟΥΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΑ 
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        Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 

κάτω.       

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ   
                                                                     2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                     3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                 4)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
                                                   5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                              6)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                  

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 

                                                     Δελήγιαννης Νικόλαος 
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