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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 7/21-02-2017
Αριθ.Αποφ. 32/2017
ΘΕΜΑ: Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ του
Δήμου Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα την

21-02-2017

ημέρα Τρίτη

και ώρα 14:00 μ.μ στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2559/17-02-2017 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)

Μαρούσης Χαράλαμπος

2. Χριστάκος Σταύρος

Δουμάνη Σοφία

3. Σουρλάς Ιωάννης

Αναγνωστοπούλου Ελένη

4. Καλογερίνης Ηλίας

Νομίμως κληθέντες

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα
οποία όμως δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών τα εξής:
Με το άρθρο 266 παρ. 8 του ν. 3852/2010 βάσει του οποίου προβλέπεται στις
τοπικές και δημοτικές κοινότητες η σύσταση πάγιας προκαταβολής σε βάρος του σχετικού
κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του υπουργού
Εσωτερικών ,Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ,μετά από γνώμη της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος , καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα , οι
δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή , καθώς και το ύψος αυτής με
βάση το πληθυσμό . Υπόλογος για την διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο
Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής
κοινότητας.
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Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθ.
74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. σύμφωνα
με την οποία ορίζονται τα εξής:
1. Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής
πάγια προκαταβολή σε βάρος των σχετικού κωδικού αριθμού (ΚΑ 8221) του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.
2. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ανάλογα με
τον
πληθυσμό
της,
ανέρχεται
στο
ποσό
των:
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού.
β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα
χιλιάδες(10.000)κατοίκους.
γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 10.001και
περισσότερους κατοίκους.
3.Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί
το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι
ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό έως τριακόσιους (300)
κατοίκους, ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό
μεγαλύτερο από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της
δημοτικής κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται
έγγραφες εντολές του Δημάρχου.
4.Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με
τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή
μεταβιβάζει
σε
αυτές
το
δημοτικό
συμβούλιο,
όπως:
α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο
ύδρευσης
και
αποχέτευσης
(άρθρο
82
περίπτ.
γ').
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο
ηλεκτροφωτισμού
(άρθρο
82
περίπτ.
δ').
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των
εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν
σε
κίνδυνο
την
ασφάλεια
των
παιδιών
(άρθρο
82
περίπτ.
ε').
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και
κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ').
5.Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία
αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες
των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 35 του
Β.Δ. 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22-32 του
Π.Δ. 774/1980."
Στους Κ.Α.00-8251.002 & 00-8251.003 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2017 έχει εγγραφεί πίστωση 4.000,00€ & 34.000,00€ αντίστοιχα για την παροχή πάγιας
προκαταβολής στις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες ,συνολικού ποσού 38.000,00€.
Ο Δήμος απαρτίζεται από δύο δημοτικές κοινότητες & τριάντα έξι τοπικές κοινότητες ,
εκ των οποίων οι ΔΚ έχουν πληθυσμό λιγότερο από 10.000 κατοίκους και κατά συνέπεια
βάσει της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, το ποσό της πάγιας προκαταβολής για τις ΔΚ
είναι στα 2.000,00€, και στις ΤΚ το ποσό της πάγιας προκαταβολής είναι στα 1.000,00€
ανεξαρτήτως πληθυσμού.
Κατόπιν των ανωτέρω με απόφαση της Ο.Ε. προτείνω να συσταθεί πάγια
προκαταβολή στα ονόματα των προέδρων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και
στων οποίων θα εκδοθούν εντάλματα , και οι οποίοι θα ενεργούν τις πληρωμές δαπανών
σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση.
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Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου αυτής, έλαβε υπόψη τις τις διατάξεις
της παρ. 8 του 266 του ν. 3852/2010 , την υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ
2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ., και μετά από διαλογική συζήτηση.
Ομόφωνα

αποφασίζει

Α. Εγκρίνει την χορήγηση πάγιας προκαταβολής για τις Δημοτικές και τοπικές κοινότητες
του Δήμου Μονεμβασίας , και στα ονόματα των προέδρων των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων και συγκεκριμένα :
1) Κοντοσταθάκος Ευθύμιος του Παναγιώτη {Δημ. κοινότητα Μολάων}
2)Γεωργουδής Ιωάννης {Δημ. κοινότητα Νεαπόλεως}
3)Γεώργας Σωτήριος {Τοπ. κοινότητα Αγγελώνας}
4)Μάρκος Παναγιώτης του Πολυζώη {Τοπ. κοινότητα Αγίου Γεωργίου}
5)Φάββας Βασίλειος του Νικολάου {Τοπ. κοινότητα Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας}
6)Καπελέρης Απόστολος {Τοπ. κοινότητα Αγίου Ιωάννου Επιδαύρου Λιμηράς}.
7)Λιβανός Γεώργιος {Τοπ. κοινότητα Αγίου Νικολάου Βοιών}
8)Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου {Τοπ. κοινότητα Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας}.
9)Μπατσάκης Κων/νος του Παναγιώτη {Τοπ. κοινότητα Αγίων Αποστόλων}
10)Γιομελάκης Αθανάσιος του Ιωάννη {Τοπ. κοινότητα Άνω Καστανέας}
11)Σταθάκη Μαριάννα {Τοπ. κοινότητα Ασωπού}
12)Καρατζής Σαράντος {Τοπ. κοινότητα Βελανιδίων}
13)Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου {Τοπ. κοινότητα Βελιών}
14)Σαρμπάνης Λάμπρος του Γεωργίου {Τοπ. κοινότητα Δαιμονιάς}
15)Τζάκας Γεώργιος του Ιωάννου {Τοπ. κοινότητα Ελαίας}
16)Κουσούλης Γεώργιος {Τοπ. κοινότητα Ελίκας}
17)Κουλούρης Ιωάννης του Θεοδώρου {Τοπ. κοινότητα Ιέρακος}
18)Σωτήραλης Ευάγγελος {Τοπ. κοινότητα Κάμπου}
19)Τζερεφός Ανάργυρος του Κων/νου {Τοπ. κοινότητα Κάτω Καστανέας}
20)Ραμάκης Κων/νος του Διονυσίου {Τοπ. Κοινότητα Κουλεντίων}
21)Μανούσος Στυλιανός{Τοπ. κοινότητα Κουπιών}
22)Γαβρίλης Κων/νος {Τοπ. κοινότητα Κυπαρισσίου}
23)Μανίκης Ιωάννης του Γεωργίου{Τοπ. Κοινότητα Λαμποκάμπου}
24)Βαρβαρέσσος Γεώργιος του Διονυσίου {Τοπ. κοινότητα Λαχίου}
25)Αρτινιός Παναγιώτης του Σπυρίδωνα {Τοπ. κοινότητα Λιρών}
26)Σωτήραλης Παρασκευάς του Κων/νου {Τοπ. κοινότητα Μεσοχωρίου}
27)Σκαρμούτσος Παναγιώτης του Ιωάννου{Τοπ. κοινότητα Μεταμορφώσεως}
28)Χουσάκος Δημήτριος του Αναστασίου{Τοπ. κοινότητα Μονεμβασίας}
29)Χριστοφοράκης Παναγιώτης του Γεωργίου{Τοπ.κοινότητα Νομίων}
30)Καρούνης Μιχαήλ του Κων/νου (Τοπ. κοινότητα Πακίων }
31)Καλογεράκος Δημήτριος του Παναγιώτη{Τοπ. κοινότητα Παντανάσσης}
32)Αρώνης Παντελεήμων {Τοπ. κοινότητα Παπαδιανίκων}
33)Μπέλεσης Αλέξανδρος του Ιωάννου {Τοπ. κοινότητα Ρειχέας}
34)Σαργκάνης Γεώργιος του Ευαγγέλου {Τοπ. κοινότητα Συκέας}
35)Κληρονόμος Κων/νος του Νικολάου { Τοπ. κοινότητα Ταλάντων}
36)Δεληγιάννης Πέτρος του Παναγιώτη {Τοπ. κοινότητα Φαρακλού}
37)Κορωναίος Εμμανουήλ του Γεωργίου {Τοπ. κοινότητα Φοινικίου}
38)Ροβάτσος Μιχαήλ του Κυριάκου {Τοπ. κοινότητα Χάρακα}
Β) Εγκρίνει ποσό 38.000,00€ για το έτος 2017 για τον Δήμο Μονεμβασίας .
Γ) Ψηφίζει την ανωτέρω πίστωση του
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δ.
Μονεμβασίας σε βάρος των ΚΑ 00-8251.002,ΚΑ 00-8251.003.
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Δ) Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή θα βαρύνουν τους
εξής κωδικούς του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας:
 Στον Κ.Α 25-6262.030 με τίτλο «’Άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος
χαραχτήρα στο δίκτυο ύδρευσης & αποχέτευσης» πίστωση ποσού 10.000,00€».
 Στον Κ.Α 30-6262.002 με τίτλο «Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών Δήμου»
πίστωση ποσού 24.600,00€
 Στον Κ.Α 20-6262.013 με τίτλο «Επείγουσες αποκαταστάσεις βλαβών στο δημοτικό
δίκτυο ηλεκτροφωτισμού» πίστωση ποσού 6.000,00€.
 Στον Κ.Α 35-6262.001 με τίτλο «Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών πλατειών
,αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων» πίστωση ποσού 4.000,00€.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Κοντραφούρης Γεώργιος

