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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 2/29-01-2020 
Αριθ.Αποφ. 3/2020    

ΘΕΜΑ: Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2020 του Δήμου 
Μονεμβασίας. 
 

        Στους Μολάους, σήμερα την  29-01-2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 848/24-01-2020 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)                   Καλογερίνης Ηλίας 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παναρίτης Ηλίας      

3) Σουρλάς Ιωάννης     

4) Παπαδάκης Πιερρής                                       

5) Καλογράνης Δημήτριος   

6) Μαρούσης Χαράλαμπος (Αναπλ. Μέλος) 

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπλ. Μέλος)  

 
    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 και  παρευρέθησαν. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 2ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης  ανέφερε  τα 

εξής:  

     Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31,34,35 και 37 του από 17,5/15-6-

1959Β.Δ.’’περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων ‘’ , τις 

όμοιες του άρθρου  173 του Ν. 3463/2006  ‘’Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ’’ και μετά  

την προσθήκη 5ης  παραγράφου που επέφερε το άρθρο 207 του ν.4555/2018, σύμφωνα με 

τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα στους Δήμους  να προβαίνουν στη σύσταση Πάγιας 



προκαταβολής για την αντιμετώπιση μικρών επειγουσών  δαπανών ώστε να διευκολύνεται 

ο Δήμος και οι συναλλασσόμενοι με αυτόν . 

     Κατόπιν αυτών με απόφαση της Ο.Ε. ορίζεται : 

 α) το ποσό της πάγιας προκαταβολής , το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

τεσσάρων  χιλιάδων  (4.000,00) € για τους  Δήμους με πληθυσμό από  10.000 έως 30.000 

κατοίκους  β) ο  δημοτικός υπάλληλος και ο αναπληρωτής αυτού ,στο όνομα του οποίου 

θα εκδοθεί το ένταλμα και που θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές 

του Δημάρχου &  γ) οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν.  

      Στον εγκεκριμένο  προϋπολογισμό του Δήμου Μονεμβασίας οικ. έτους 2020 υπάρχει 

πίστωση 4.000,00 €  στον Κ.Α 00-8251.001 για πάγια προκαταβολή από την οποία θα 

πληρωθούν   οι κάτωθι δαπάνες,  για τις οποίες υπάρχουν στον προϋπολογισμό του Δ. 

Μονεμβασίας σχετικές πιστώσεις   και συγκεκριμένα: 

 

1. Ταχυδρομικών Τελών  των Υπηρεσιών του Δήμου μας καθώς και των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών .   

2. Τιμολόγια μεταφορών – φορτωτικών – διαφόρων προμηθειών-συντηρήσεων-εργασιών 

έως το ποσό των 400,00€   – πληρωμής τελών για  τον Τεχνικό Έλεγχο των  

Οχημάτων του Δήμου  , των τελών κυκλοφορίας αυτών   κ.λ.π .  

3. Τιμολόγια –βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείων, υπηρεσίες σύνταξης συμβολαίων κ.τλ.    

 

         Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι η πληρωμή των ανωτέρω τελών , 

μεταφορών , προμηθειών , εργασιών μικρής έκτασης είναι δυσχερής με την έκδοση 

τακτικών χρηματικών ενταλμάτων  πληρωμής στο όνομα των διαφόρων δικαιούχων , και 

εν συνεχεία  κάλεσε τα μέλη  της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.       

      Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του κ. προέδρου αυτής ,έλαβε υπόψη τις ανωτέρω  

διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση. 

 

Ο μ ό φ ω ν α     α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

Α.  Εγκρίνει την χορήγηση πάγιας προκαταβολής , στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου του 

Δήμου Μονεμβασίας κ.  Δελήγιαννη Νικόλαου και αναπληρωτή αυτού την μόνιμο 

υπάλληλο  κ. Λαζαράκη Κυριακή. 

Β.    Εγκρίνει ποσό  4.000,00€  για το έτος 2020 για τον Δήμο Μονεμβασίας .  

Γ.  Ο οριζόμενος υπάλληλος και ο αναπληρωτής αυτού  θα ενεργεί τις πληρωμές , ύστερα 

από γραπτή εντολή του Δημάρχου και με το ποσό της πάγιας προκαταβολής μπορεί να 

πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη ύψους μέχρι 400,00€ σε βάρος των παρακάτω Κ.Α του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2020: 



 

00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού για επίκαιρα οικονομικά - διοικητικά 
θέματα 

00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 

00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  

00-6117.001 Πληρωμή στο υποθηκοφυλακείο (για διάφορες  μεταγραφές)  

00-6117.002 Αμοιβή ελεγκτού Δόμησης 

00-6117.004 Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης 

00-6221.003 Ταχυδρομικά τέλη 

00-6331.003 Διάφορα παράβολα 

00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 

00-6423.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 

00-6432.001 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

00-6432.012 Δαπάνες συμμετοχής  στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 

00-6451 Συνδρομή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 

00-6452 Συνδρομές internet 

00-6463.002 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

00-6495.003 Δαπάνη για ρύθμιση αυθαιρέτων 

10-6265.006 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων δήμου  

10-6265.008 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

10-6274.002 Εργασίες απολύμανσης - απεντόμωσης 

10-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 

10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 

10-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

10-6323.001 Τέλη ταξινόμησης - Δαπάνες τεχνικού ελέγχου 

10-6414 Μεταφορές εν γένει 

10-6611.001 Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων 

10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού  

10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 

10-6661.002 Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και ειδών υγιεινής για τα δημοτικά κτίρια του 
δήμου 

15-6474.001 Προμήθειες –υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών παράτυπα εισελθόντων 
αλλοδαπών. 

20-6264.008 Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας 
ανταλλακτικών(TAKTIKH) ΜΟΛΑΟΙ,ΑΣΩΠΟΣ,ΖΑΡΑΚΑ ,ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 

20-6264.009 Συντήρηση  μεταφορικών μέσων συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας 
ανταλλακτικών(ΤΑΚΤΙΚΗ)  ΔΕ ΒΟΙΩΝ 

20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  - μηχανημάτων   έργων 

20-6323.002 Τέλη κυκλοφορίας -ΚΤΕΟ κλπ 

20-7325.008 Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ κτιρίων και λοιπών χώρων του δήμου 

25-6263.007 Συντήρηση  μεταφορικών μέσων συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας 
ανταλλακτικών(ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ,ΖΑΡΑΚΑ,ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ) 

25-6263.012 Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας 
ανταλλακτικών(ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ,ΖΑΡΑΚΑ,ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ) 



25-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

25-7325.002 Ηλεκτροδότηση ή επαύξηση ισχύος δημοτικών αντλιοστασίων 

30-6264.004 Συντήρηση λοιπών μηχανημάτων με  ανταλλακτικά(ΤΑΚΤΙΚΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ 
ΒΟΙΩΝ 

30-6264.005 Συντήρηση μεταφορικών μέσων με ανταλλακτικά (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΔΕ 
ΑΣΩΠΟΥ,ΖΑΡΑΚΑ,ΜΟΛΑΩΝ ,ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας-τέλη ταξινόμησης-δαπάνες τεχνικού ελέγχου 

 

 
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 
κάτω.  
          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ      

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            

                                                5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

                                                         6) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
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