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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
Από το πρακτικό της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  11/2011 

 
    «Περί του αιτήματος του Δήμου Ελαφονήσου για την εξυπηρέτηση της ταμιακής 
του υπηρεσίας από το Δήμο Μονεμβασιάς και έγκριση των όρων της σχετικής 
σύμβασης» 
 
    Στους Μολάους σήμερα 25 Ιανουαρίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:30, 
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με 
αριθμό 2/20-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος  Πρόεδρος   
2. Αλειφέρη Παναγιώτα    1. Κρυπωτός Παναγιώτης 
3. Βουνελάκης Γεώργιος   
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
5. Καλογερίνης Ηλίας   
6. Κολλιάκος Ιωάννης   
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος   
8. Λύρας Χαράλαμπος   
9. Μαρούσης Χαράλαμπος   
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος   
11. Πετράκης Χρήστος   
12. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.   
13. Σουρλάς Ιωάννης   
14. Σπυριδάκος Βασίλειος   
15. Σταθάκης Παναγιώτης   
16. Τσαφατίνου Κατερίνα   
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
18. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ   
19. Νικολινάκος Παναγιώτης   
20. Παπαδάκης Γεώργιος   
21. Τσάκος Πέτρος   
22. Χαραμής Αντώνιος   
23. Χριστάκος Σταύρος   
24. Τσάκος Κωνσταντίνος    
25. Μέντης Γεώργιος   
26. Δημητρόπουλος Δημοσθένης  
 

  
 

  Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
  Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν 
οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Μπατσάκης 
Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Παυλάκης Παναγιώτης 
Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. 
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Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, 
Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Επίσης παραβρέθηκαν ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Αννούσης 
Ιωάννης,      
 
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος είπε τα εξής: 
 
   Με την  αριθ. 3/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, ο Δήμος Ελαφονήσου  
ζητά από το Δήμο μας να αναλάβει την ταμιακή εξυπηρέτηση του Δήμου Ελαφονήσου, για τους 
λόγους που αναφέρονται στην απόφαση αυτή. 
   Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» : 
«Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους 
συμβάσεις, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό 
τους ή την υποστήριξη της άσκησής της… … … ..»  
   Επειδή ο Δήμος μας διαθέτει οργανωμένη πλήρως Ταμιακή Υπηρεσία με έμπειρο και 
επαρκές προσωπικό και επειδή τα οφέλη που θα προκύψουν θα είναι αμφίπλευρα καθ΄όσον και 
ο Δήμος Ελαφονήσου  θα εξυπηρετείται και θα διεξάγεται απρόσκοπτα η εργασία της Ταμιακής 
του Υπηρεσίας , ο δε Δήμος μας θα ωφεληθεί οικονομικά για την διεκπεραίωση αυτής της 
εργασίας. 

Για τους ανωτέρω λόγους και κυρίως στα πλαίσια της καλής γειτονίας και συνεργασίας, με 
το Δήμο Ελαφονήσου: 

Εισηγούμαι 
   Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο κάνει δεκτό  κατ΄ αρχή το αίτημα του Δήμου Ελαφονήσου 
και αφού γίνει δεκτό  να καθορίσει τους όρους της σύμβασης, οι οποίοι μπορεί να είναι οι εξής: 

   Η υπογραφή της παρούσας σύμβασης υπαγορεύεται από την ανάγκη αντιμετώπισης του 
προβλήματος ταμιακής εξυπηρέτησης του Δήμου Ελαφονήσου, ο οποίος στερείται ταμιακής 
υπηρεσίας. 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Άρθρο 1ο 

  Με το σύμφωνο αυτό ο Δήμος Μονεμβασιάς αναλαμβάνει την άσκηση δραστηριότητας για 
λογαριασμό του Δήμου Ελαφονήσου και συγκεκριμένα: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

   Αναλαμβάνει την ταμιακή εξυπηρέτηση του Δήμου Ελαφονήσου, με τους ακόλουθους 
όρους και προϋποθέσεις. 

 Άρθρο 2ο 

   Η εκτέλεση του έργου της ταμιακής εξυπηρέτησης του Δήμου Ελαφονήσου από την 
ταμιακή υπηρεσία του Δήμου Μονεμβασίας θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με 
φορέα εκτέλεσης το Δήμο Μονεμβασίας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Άρθρο 3ο 

   Συμφωνείται ότι το προσωπικό το οποίο πρόκειται να απασχοληθεί για την εκπλήρωση του 
αντικειμένου της σύμβασης αυτής θα διατεθεί από το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο 
Μονεμβασιάς. 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Άρθρο 4ο 

   Ο εξοπλισμός της ταμιακής υπηρεσίας σε έπιπλα, γραφεία, χρηματοκιβώτιο, Η/Υ και ότι 
άλλο χρειαστεί για την εύρυθμη λειτουργία της, θα καλυφθεί από το Δήμο Μονεμβασιάς. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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   Ο Δήμος Ελαφονήσου υποχρεούται να είναι πλήρως μηχανογραφημένος σε ότι αφορά την 
οικονομική διαχείριση, ώστε να καταστεί δυνατή η on line σύνδεση της ταμιακής υπηρεσίας του 
Δήμου Μονεμβασιάς με αυτή του Δήμου Ελαφονήσου. Εξυπακούεται ότι τα προγράμματα 
(Software) θα πρέπει να είναι συμβατά με αυτά του Δήμου Μονεμβασιάς.  

Άρθρο 5ο 

   Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
διαρκεί μέχρι 31.12.2011.  Μετά την 31.12.2011 η παρούσα σύμβαση θα ανανεώνεται ετησίως 
αυτόματα, εάν δεν καταγγέλλεται πριν τη λήξη του οικονομικού έτους από έναν εκ των 
συμβαλλομένων μερών. Δύναται δε να λυθεί όταν ο Δήμος Ελαφονήσου αποκτήσει δική του 
ταμιακή υπηρεσία. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Άρθρο 6ο 

   Η εφαρμογή της σύμβασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος συμφώνου, 
ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος από τα συμβαλλόμενα μέρη και αφού έχουν 
πραγματοποιηθεί όλες οι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την ταμιακή εξυπηρέτηση του 
Δήμου Ελαφονήσου. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο 7ο 

    Ο Δήμος Ελαφονήσου υποχρεούται με την παρούσα σύμβαση και για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί αυτή, να καταβάλει ετησίως στο Δήμο Μονεμβασιάς το τρία (3%) επί τοις 
εκατό επί των τακτικών εσόδων του προηγουμένου έτους. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

   Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλλεται εφάπαξ, με χρηματικό ένταλμα, πριν τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους. 

Άρθρο 8ο 

     Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης και την εφαρμογή των όρων και 
προϋποθέσεων αυτής ορίζουν ως εκπρόσωπό τους τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο επί των 
οικονομικών των δύο Δήμων. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρθρο 9ο 

   Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, οποιοσδήποτε εκ των δύο μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

   Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς 
απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, 
υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.   

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
   Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί του 
ανωτέρω θέματος. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την αριθ. 3/2011 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελαφονήσου, τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφ ία 
   Εγκρίνει την εξυπηρέτηση της ταμιακής υπηρεσίας του Δήμου Ελαφονήσου, από το Δήμο 
Μονεμβασιάς, με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:  

   Η υπογραφή της παρούσας σύμβασης υπαγορεύεται από την ανάγκη αντιμετώπισης του 
προβλήματος ταμιακής εξυπηρέτησης του Δήμου Ελαφονήσου, ο οποίος στερείται ταμιακής 
υπηρεσίας. 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
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Άρθρο 1ο 

   Με το σύμφωνο αυτό ο Δήμος Μονεμβασιάς αναλαμβάνει την άσκηση δραστηριότητας για 
λογαριασμό του Δήμου Ελαφονήσου και συγκεκριμένα: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

   Αναλαμβάνει την ταμιακή εξυπηρέτηση του Δήμου Ελαφονήσου, με τους ακόλουθους 
όρους και προϋποθέσεις. 

 Άρθρο 2ο 

   Η εκτέλεση του έργου της ταμιακής εξυπηρέτησης του Δήμου Ελαφονήσου από την 
ταμιακή υπηρεσία του Δήμου Μονεμβασίας θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με 
φορέα εκτέλεσης το Δήμο Μονεμβασίας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Άρθρο 3ο 

   Συμφωνείται ότι το προσωπικό το οποίο πρόκειται να απασχοληθεί για την εκπλήρωση του 
αντικειμένου της σύμβασης αυτής θα διατεθεί από το προσωπικό που υπηρεταί στο Δήμο 
Μονεμβασιάς. 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Άρθρο 4ο 

   Ο εξοπλισμός της ταμιακής υπηρεσίας σε έπιπλα, γραφεία, χρηματοκιβώτιο, Η/Υ και ότι 
άλλο χρειαστεί για την εύρυθμη λειτουργία της, θα καλυφθεί από το Δήμο Μονεμβασιάς. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

   Ο Δήμος Ελαφονήσου υποχρεούται να είναι πλήρως μηχανογραφημένος σε ότι αφορά την 
οικονομική διαχείριση, ώστε να καταστεί δυνατή η on line σύνδεση της ταμιακής υπηρεσίας του 
Δήμου Μονεμβασιάς με αυτή του Δήμου Ελαφονήσου. Εξυπακούεται ότι τα προγράμματα 
(Software) θα πρέπει να είναι συμβατά με αυτά του Δήμου Μονεμβασιάς.  

Άρθρο 5ο 

   Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
διαρκεί μέχρι 31.12.2011.  Μετά την 31.12.2011 η παρούσα σύμβαση θα ανανεώνεται ετησίως 
αυτόματα, εάν δεν καταγγέλλεται πριν τη λήξη του οικονομικού έτους από έναν εκ των 
συμβαλλομένων μερών, μη δυνάμενη όμως να παραταθεί πέραν της παρούσης δημοτικής 
περιόδου. Δύναται δε να λυθεί όταν ο Δήμος Ελαφονήσου αποκτήσει δική του ταμιακή υπηρεσία. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Άρθρο 6ο 

   Η εφαρμογή της σύμβασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος συμφώνου, 
ξεκινάει με την υπογραφή του παρόντος από τα συμβαλλόμενα μέρη και αφού έχουν 
πραγματοποιηθεί όλες οι εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την ταμιακή εξυπηρέτηση του 
Δήμου Ελαφονήσου. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο 7ο 

    Ο Δήμος Ελαφονήσου υποχρεούται με την παρούσα σύμβαση και για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί αυτή, να καταβάλει ετησίως στο Δήμο Μονεμβασιάς το τρία (3%) επί τοις 
εκατό επί των τακτικών εσόδων του προηγουμένου έτους. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

  Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλλεται εφάπαξ, με χρηματικό ένταλμα, πριν τη λήξη κάθε 
οικονομικού έτους. 

Άρθρο 8ο 

     Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης και την εφαρμογή των όρων και 
προϋποθέσεων αυτής ορίζουν ως εκπρόσωπό τους τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο επί των 
οικονομικών των δύο Δήμων. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Άρθρο 9ο 

    Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν 
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, οποιοσδήποτε εκ των δύο μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

   Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς 
απόδειξή τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, 
υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.   

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
Ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς                                       Ο Δήμαρχος Ελαφονήσου 

 Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Αντωνίου Χαραμή. 
 
 
Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιο κάτω: 
       Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας                           Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
Μολάοι 26-01-2011 
Η Ειδική Γραμματέας 
 
 
Παπαδάκη Ευγενία 

   Μέντης Γεώργιος Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Πετράκης Χρήστος 
Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν. 
Σουρλάς Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Χριστάκος Σταύρος 
Τσάκος Κων/νος 
Μέντης Γεώργιος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 

   
   

 


