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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 32/31-12-2020 
Αριθ.Αποφ.363/2020    

ΘΕΜΑ: Περί απαλλαγής υπολόγων πάγιας προκαταβολής των προέδρων των 

ΤΚ & ΔΚ του Δήμου Μονεμβασίας. 

    Στους Μολάους, σήμερα την  31-12-2020  ημέρα Πέμπτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην τακτική  συνεδρίαση με 

τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 15501/24-12-2020, 

πρόσκληση  που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :  

 Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 

της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-

2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της ανάγκες περιορισμού 

της διάδοσής του». 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των 

Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά 

το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου>. 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί 

«ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 

πανδημίας».  

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  

ε πτά  (7) μελών συμμετείχαν επτά (7) τακτικά  μέλη, δηλαδή:        

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                                Κανείς 

2) Χριστάκος Σταύρος 

3) Σουρλάς Ιωάννης 
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4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παπαδάκης Πιερρής 

6)Καλογράνης Δημήτριος 

7) Παναρίτης Ηλίας 

 

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

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

υπόψη των μελών της  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.  

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.  
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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. 4/2020 απόφαση  της Οικονομικής επιτροπής συστάθηκε πάγια 

προκαταβολή  στο όνομα των προέδρων των κοινοτήτων & προέδρων των 

συμβουλίων των κοινοτήτων  και ορίστηκαν οι πρόεδροι  ως διαχειριστές αυτής. Οι  

πρόεδροι των κοινοτήτων  κατέθεσαν  το ποσό της πάγιας προκαταβολής στο 

τραπεζικό λογαριασμό  του Δήμου, όπως αποδεικνύεται και από την 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: 

 Την αριθ. 4/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

συστάθηκε παγία  προκαταβολή  στο όνομα των προέδρων των κοινοτήτων 

& προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Μονεμβασίας.  

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

 την κατάσταση πληρωμής- είσπραξης της επιστροφής του ποσού της  

παγίας προκαταβολής στο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου της 

Οικονομικής υπηρεσίας. 

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

ΑΔΑ: ΨΞΙ4ΩΚ9-ΞΝ0



 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της παγίας προκαταβολής του έτους 2020  των 

προέδρων των κοινοτήτων & προέδρων των συμβουλίων των κοινοτήτων. 

2. Εγκρίνει την απαλλαγή των υπολόγων  προέδρων των κοινοτήτων & προέδρων 

των συμβουλίων των κοινοτήτων της παγίας προκαταβολής και συγκεκριμένα των 

κάτωθι:  

1) Αρώνη Αφροδίτη του Κων/νου  {Κοινότητα Παπαδιανίκων} 

2) Κορωναίος Εμμανουήλ του Γεωργίου {Κοινότητα Φοινικίου} 

3) Σαρμπάνης Λάμπρος του Γεωργίου {Κοινότητα Δαιμονιάς} 

4) Σταθάκη Μαριάννα  του Ιωάννη {Κοινότητα Ασωπού} 

5) Βαρβαρέσσος Γεώργιος του Διονυσίου {Κοινότητα Λαχίου} 

6) Γεωργουδής Ιωάννης του Γεωργίου  {Κοινότητα Νεαπόλεως} 

7) Δεληγιάννης Πέτρος του Παναγιώτη {Κοινότητα Φαρακλού} 

8) Καλογεράκος Δημήτριος του Παναγιώτη{Κοινότητα Παντανάσσης} 

9) Πατσάκης Παναγιώτης του Γεωργίου {Κοινότητα Βελανιδίων}   

10)Κουρκούλης Γεώργιος του Αναστασίου {Κοινότητα Άνω Καστανέας} 

11)Μηλιδώνης Παναγιώτης του Κυριάκου { Κοινότητα Ελίκας} 

12) Λιβανός Γεώργιος {Κοινότητα Αγίου Νικολάου Βοιών} 

13) Μάρκος Παναγιώτης του Πολυζώη {Κοινότητα Αγίου Γεωργίου} 

14) Αρώνης Ιωάννης του Γεωργίου {Κοινότητα Αγίων Αποστόλων} 

15) Σωτήραλης Ευάγγελος του Νικολάου {Κοινότητα Κάμπου} 

16) Σωτήραλης Παρασκευάς του Κων/νου {Κοινότητα Μεσοχωρίου} 

17) Τζαννάκος Κων/νος του Μιχαήλ {Κοινότητα Κάτω Καστανέας} 

18)  Γαβρίλης Κων/νος {Κοινότητα Κυπαρισσίου} 

19) Κουλούρης Γεώργιος του Δημητρίου {Κοινότητα Ιέρακος} 

20) Δούκας Βασίλειος του Θεοδώρου {Κοινότητα Λαμποκάμπου} 
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21) Μπέλεσης Αλέξανδρος του Ιωάννου {Κοινότητα Ρειχέας} 

22)Πριφτάκης Ιωάννης του Παντελή {Κοινότητα Χάρακα} 

23) Καρούνης Μιχαήλ του Κων/νου (Κοινότητα Πακίων } 

24)Θεοδωρακάκος Αναστάσιος του Ιωάννη {Κοινότητα Μολάων} 

25) Μανούσος Στυλιανός{Κοινότητα Κουπιών} 

26) Σαργκάνης Γεώργιος του Ευαγγέλου {Κοινότητα Συκέας} 

27) Σκαρμούτσος Παναγιώτης του Ιωάννου{Κοινότητα Μεταμορφώσεως} 

28) Ποντίκης  Γεώργιος του Κων/νου {Κοινότητα Ελαίας} 

29) Παπαδάκης Γεώργιος του Ιωάννη {Κοινότητα Λιρών) 

30) Γεώργας Σωτήριος {Κοινότητα Αγγελώνας} 

31) Καπελέρης Απόστολος {Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Επιδαύρου Λιμηράς}. 

32) Λιαράκος Παναγιώτης του Γεωργίου { Κοινότητα Ταλάντων} 

33)Αρτινιός Νικόλαος του  Πέτρου {Κοινότητα Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας} 

34) Ραμάκης Κων/νος του Διονυσίου {Κοινότητα Κουλεντίων} 

35)Τσιμπίδης Άγγελος του Δημητρίου {Κοινότητα Βελιών} 

36)Κλάψης Ιωάννης του Χρήστου {Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας} 

37)Γράφος Παναγιώτης του Δημητρίου {Κοινότητα Μονεμβασίας) 

38) Χριστοφοράκης Παναγιώτης του Γεωργίου{Κοινότητα Νομίων} 

 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)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      6)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ   
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