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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 137/2020
«Ορισμός υπευθύνων για την κίνηση λογαριασμών έργων του ΠΔΕ στην Τράπεζα
Ελλάδος.
Στους Μολάους σήμερα στις 25 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ.
έως 13:00, πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/1103-2020), το αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την αριθ. 40/αριθ.
πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και ύστερα από την με αριθμό 12/1907-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).
Σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συμμετείχαν τα 24, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Καλογράνης Δημήτριος
2.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
2. Μαυρομμάτης Παναγιώτης
3. Μαρούσης Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος
3. Σπυριδάκου Θεοδούλη
4. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
5. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
6. Μαυρομιχάλης Κων.
Αντιδήμαρχος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
9.
Αρρώνης Παντελεήμων
10. Καλογερίνης Ηλίας
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Παπαδάκης Πιερρής
13. Πετράκης Χρήστος
14. Χαραμή Μαρία
15. Τσαφατίνου Κατερίνα
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
18. Βλάχου Άννα
19. Κόκκορης Παναγιώτης
20. Παναρίτης Ηλίας
21. Γουναλάκης Ιωάννης
22. Κουλουβάκος Βασίλειος
23. Ραφαηλίδη Βασιλική
24. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος.
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, δήλωσαν συμμετοχή, οι: Γεωργουδής Ιωάννης
Νεάπολης, Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης,
Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Σαρμπάνης Λάμπρος Δαιμονιάς και Βαρβαρέσσος Γεώργιος Λαχίου.
Η Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου θα τηρήσει τα πρακτικά.
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Η παράταξη Οι Δημότες Μπροστά κατέθεσαν την εξής δήλωση: «Κύριε Πρόεδρε,

επιφυλασσόμαστε να αναθεωρήσουμε τη στάση μας για το ζήτημα της συνεχιζόμενης
καταχρηστικής πρακτικής της σύγκλισης του δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς, ελπίζοντας
εσείς τουλάχιστον να πάρετε πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση του διαλόγου και της ομαλής
λειτουργίας των θεσμών, με τρόπους που κι εμείς έχουμε υποδείξει στο παρελθόν και κατόπιν
συνεννόησης με τους επικεφαλής τουλάχιστον των συνδυασμών. Οι δημοτικοί σύμβουλοι
Παναγιώτης Μαυρομμάτης και Δημήτης Καλογράνης κάνουν γνωστό ότι για λόγους ευθιξίας εξ
αιτίας της απαξίωσης από τη δημοτική αρχή και το δήμαρχο του θεσμού του δημοτικού
συμβουλίου απέχουν από τη διαδικασία».
Η δημ. σύμβουλος κα Σπυριδάκου απέστειλε την εξής δήλωση: «Σε απάντηση της
πρόσκλησή σας για το σημερινό δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο, σας δηλώνω τα εξής:
Εκφράζω για πολλοστή φορά την απόλυτη διαφωνία μου για την τακτική της δημοτικής αρχής να
συγκαλεί «δια περιφοράς» συνεδριάσεις και σε ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν θα συμμετέχω στην εν
λόγω συνεδρίαση».
Η δια περιφοράς απόφαση για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με εισηγητή τον κ.
Μαυρομιχάλη, έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το από 28-07-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Τράπεζας της
Ελλάδος, Υποκατάστημα Καλαμάτας, η διαδικασία για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών
των νέων έργων του ΠΔΕ καθώς και η Δήλωση Ορισμού Υπευθύνου έχει αλλάξει.
Αναλυτικά, στο προαναφερόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφέρονται μεταξύ
άλλων τα εξής:

«Β) Για τη νομιμοποίηση του (ή των) Υπευθύνου Λογαριασμού για Έργα του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (ΦΕΚ 2857/28-12-2015), ο οποίος θα εκτελεί, μέσω token,
ηλεκτρονικές πληρωμές για τα έργα του ΠΔΕ, θα πρέπει να προσκομίσουν, πέρα από τα
προαναφερθέντα πρακτικό ορκωμοσίας ή/και την απόφαση ανακήρυξης επιτυχόντων του
δημοτικού συμβουλίου, τα εξής έγγραφα:
1. Ειδική προς τούτο απόφαση δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα ορίζει τον ή τους
υπεύθυνους λογαριασμού για τα έργα του ΠΔΕ (είτε αναγράφοντας συγκεκριμένα έργα
είτε συνολικά για όλα τα έργα) καθώς και τον ή τους τυχόν αναπληρωτές τους.
Εναλλακτικά, το δημοτικό συμβούλιο δύναται με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει
αρμόδιο πρόσωπο, που μπορεί να διενεργεί οικονομικές συναλλαγές (πχ. Δήμαρχος,
Αντιδήμαρχος επί οικονομικών, Προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών κλπ),
προκειμένου να ορίζει αυτό, με δική του απόφαση, τους εκάστοτε υπεύθυνους
λογαριασμού. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον η απόφαση
του εξουσιοδοτημένου αυτού αρμοδίου προσώπου.
2. Απόφαση της διοίκησης περί ορισμού του εκάστοτε Δήμου ως υπόλογου διαχειριστή
για το ή τα συγκεκριμένα έργα.
Τις υπεύθυνες δηλώσεις ορισμού υπευθύνου λογαριασμού της ΤτΕ καθώς και κάθε άλλη
αίτηση που αφορά τη χορήγηση extrait, αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού κλπ, δύναται να
υπογράφει ο εκάστοτε Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του (πχ Αντιδήμαρχος) ή άλλο
πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο από αυτόν ή το Δημοτικό Συμβούλιο (π.χ.
Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Η νομιμοποίηση του υπεύθυνου λογαριασμού θα ισχύει μέχρι ολοκλήρωσης του έργου
(ανεξάρτητα από τη λήξη της θητείας του δημοτικού συμβουλίου) ή μέχρι γνωστοποίησης
μεταβολής.
Κατ’εξαίρεση, γενικές εξουσιοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την κίνηση
λογαριασμών για έργα του ΠΔΕ, χωρίς συγκεκριμένη αναφορά σε έργα, ισχύουν μέχρι λήξεως
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής ή μέχρι
γνωστοποίησης μεταβολής».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
α)να ορίσει τον ταμία του Δήμου Μονεμβασίας Ιωάννη Γ Πουλάκη (με αναπληρωτή του
τον Ανδρέα Ε Κρητικό) ως υπεύθυνο λογαριασμών στην ΤτΕ για όλα τα υφιστάμενα έργα
του που εκτελεί ο Δήμος Μονεμβασίας, καθώς και για τυχόν νέα έργα που θα προκύψουν
μελλοντικά από το ΠΔΕ, και επίσης οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι να εξουσιοδοτηθούν
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ώστε να υπογράφουν κάθε άλλη αίτηση που αφορά τη χορήγηση extrait, αντιγράφου
κινήσεων λογαριασμού κλπ.
β)να εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη ώστε
να υπογράφει τις νέες Υπεύθυνες Δηλώσεις για τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού της
ΤτΕ.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Ορίζει τον Ταμία του Δήμου κ. Ιωάννη Πουλάκη με αναπληρωτή τον κ. Ανδρέα
Κρητικό, ως υπεύθυνο λογαριασμών στην Τράπεζα Ελλάδος για όλα τα υφιστάμενα έργα που
εκτελεί ο Δήμος Μονεμβασίας, καθώς και τυχόν νέα έργα που θα προκύψουν μελλοντικά από το
Π.Δ.Ε.
2. Εξουσιοδοτούνται οι ανωτέρω υπάλληλοι, για την υπογραφή κάθε άλλης αίτησης που
αφορά στη χορήγηση extrait, αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού κ.λ.π.
3. Εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος
Μαυρομιχάλης, για την υπογραφή των νέων Υπεύθυνων Δηλώσεων για τον ορισμό υπευθύνου
λογαριασμού της ΤτΕ.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 137/2020.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Βλάχου Άννα
Ακριβές Απόσπασμα
Γουναλάκης Ιωάννης
Η Ειδική Γραμματέας
Κόκκορης Παναγιώτης
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Παναρίτης Ηλίας
Παπαδάκη Ευγενία
Κουλουβάκος Βασίλειος
Ραφαηλίδη Βασιλική
Αναγνωστοπούλου Ελένη
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