ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 207/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 5 του µηνός Ιουνίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 του Ν.3463/2006,
65, 67 του Ν.3852/10, 1 του Ν. 4257/2014 και µετά την µαταίωση της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου στις 20 Μαΐου 2019 ύστερα από την αριθ. 9330/16-05-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν
υπήρξε απαρτία, και ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 10531/315-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Φίλιππας Γεώργιος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
7
Αρβανίτης Σπυρίδων
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Κατηφόρης Χρήστος
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Θερµός Ευάγγελος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Βλάχος Ευστάθιος
10
Μήτσουρας Πέτρος
11
Παπαδόπουλος Ανδρέας
11
Σκληρός Φίλιππος
12
Γιαννιώτης Οδυσσέας
12
Καββαδάς Θωµάς
13
Καρφάκη Μαριάννα
13
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
14
Γρηγόρη Ασπασία
14
15
Βικέντιος Νικόλαος
15
16
Αραβανής Βασίλειος
16
17
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Ζουριδάκης Ευτύχιος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
19
20
Γληγόρης Κων/νος
20
21
Πολίτης Σπυρίδων
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι ένα (21) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν πέντε (5) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Πετούση-Σκιαδά Ζωή, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 19 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 20 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 5 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 12ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών ειδικού σκοπού για την κατάθεση και διαχείριση πάγιας
προκαταβολής των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διόρθωσε το τίτλο, ως εξής:
«Κατάθεση πάγιας προκαταβολής δηµοτικών κοινοτήτων σε λογαριασµό του ∆ήµου και ορισµός
υπεύθυνων κίνησης λογαριασµών.»
Στη συνέχεια, είπε τα εξής:
«Θέτω υπόψη των µελών τα εξής:
Με την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 39 του Ν. 4483/17, ορίζεται ότι:
«Στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του
προϋπολογισµού του οικείου δήµου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δηµοτική και τοπική
κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής µε βάση τον
πληθυσµό. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύµατα που εποπτεύει η Τράπεζα της
Ελλάδος, σε λογαριασµούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήµο για κάθε τοπική ή δηµοτική ενότητα
ξεχωριστά, µετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Υπεύθυνοι
κίνησης των λογαριασµών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος της
τοπικής κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου δήµου. Οι ανωτέρω
ορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.»
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.∆. σύµφωνα µε την οποία ορίζονται τα εξής:
"1.Στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες συνιστάται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής πάγια προκαταβολή σε
βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού (ΚΑ 8521) του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου.
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) ∆υο 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 10.001 και 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 ∆ηµάρχου.
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.∆. 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν 2362/95 (πλέον
άρθρο 152 Ν. 4270/2014) και 22-32 του Π.∆. 774/1980. (ήδη άρθρα 38-49 του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52/28.02.2013 τεύχος Α')"
Με το άρθρο 37 του β.δ. 17/5/15.6.1959 (Α΄ 114) προβλέπεται ότι τα χρηµατικά εντάλµατα της πάγιας προκαταβολής,
εφόσον δεν χρησιµοποιούνται αµέσως, κατατίθενται από τον υπόλογο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή στο
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.
Εντούτοις, από την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων, καθώς και από τις πρόσφατες νοµοθετικές διατάξεις για τις
τραπεζικές συναλλαγές προέκυψαν προβλήµατα στη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής από τους κατά νόµο
υπολόγους. Τα προβλήµατα αυτά συνίστανται κυρίως στο ότι:
α) Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο έχει περιέλθει στην EUROBANK, η οποία δεν έχει υποκαταστήµατα σε όλες τις έδρες
των δήµων.
β) Η κατάθεση του ποσού της πάγιας προκαταβολής γίνεται σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασµό του υπολόγου και,
για το λόγο αυτό, δεν εµπίπτει στους ακατάσχετους λογαριασµούς, µε αποτέλεσµα, σε περίπτωση προσωπικής
οφειλής, να κατάσχεται µέρος ή όλο το ποσό της πάγιας προκαταβολής που παρέχεται για συγκεκριµένες δαπάνες,
που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητες των υπολόγων προέδρων - εκπροσώπων για την αντιµετώπιση ειδικά
προσδιορισµένων αναγκών των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων.
γ) Σε περίπτωση θανάτου του υπολόγου διαχειριστή ο οικείος δήµος δεν µπορεί να αναζητήσει τα ποσά που έχει
καταβάλλει, µε αποτέλεσµα τη δικαστική διεκδίκηση τους από τους κληρονόµους του θανόντος ή άλλους δικαιούχους
όπως ελληνικό δηµόσιο, τράπεζες, κ.λπ..
Με την υπ’ αριθ. 151/2019 µε Α∆Α 65∆ΞΩΛΙ-7Ψ∆, απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συστήθηκαν πάγιες
προκαταβολές ανά ∆ηµοτική/Τοπική Κοινότητα και ορίστηκαν υπόλογοι/διαχειριστές ως εξής:
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Α/Α
1
2
3
4
5

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΝΥ∆ΡΙΟΥ
ΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΚΑΛΑΜΟΥ
ΚΑΣΤΟΥ

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ
ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΑΖΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΟΥΡΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΝ∆ΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΛΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΟΣΟ
2.000,00€
2.000,00€
2.000,00€
2.000,00€
2.000,00€

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Α/Α
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ
ΠΟΣΟ
1
ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ
ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1.000,00€
2
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1.000,00€
3
ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1.000,00€
4
ΑΘΑΝΙΟΥ
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1.000,00€
5
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1.000,00€
6
ΑΠΟΛΠΑΙΝΗΣ
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1.000,00€
7
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΩΝ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
1.000,00€
8
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΚΟΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1.000,00€
9
ΒΑΥΚΕΡΗΣ
ΓΑΖΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1.000,00€
10
ΒΛΥΧΟΥ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1.000,00€
11
ΒΟΥΡΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1.000,00€
12
∆ΡΑΓΑΝΟΥ
ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1.000,00€
13
∆ΡΥΜΩΝΑ
ΦΕΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
1.000,00€
14
ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
1.000,00€
15
ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ
ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1.000,00€
16
ΕΥΓΗΡΟΥ
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1.000,00€
17
ΚΑΒΑΛΟΥ
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1.000,00€
18
ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ
ΚΑΡΥ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
1.000,00€
19
ΚΑΡΥΑΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
1.000,00€
20
ΚΑΡΥΩΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1.000,00€
21
ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1.000,00€
22
ΚΟΜΗΛΙΟΥ
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1.000,00€
23
ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1.000,00€
24
ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1.000,00€
25
ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1.000,00€
26
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1.000,00€
27
ΝΙΚΟΛΗ
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1.000,00€
28
ΠΗΓΑ∆ΙΣΑΝΩΝ
ΣΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1.000,00€
29
ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΙΩΣΗΦ
1.000,00€
30
ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ
ΘΕΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
1.000,00€
31
ΠΟΡΟΥ
ΖΑΜΠΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
1.000,00€
32
ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1.000,00€
33
ΣΥΒΡΟΥ
ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1.000,00€
34
ΤΣΟΥΚΑΛΑ∆ΩΝ
ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1.000,00€
35
ΦΤΕΡΝΟΥ
ΘΕΡΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1.000,00€
36
ΧΑΡΑ∆ΙΑΤΙΚΩΝ
ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1.000,00€
37
ΧΟΡΤΑΤΩΝ
ΧΟΡΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
1.000,00€
Ο ∆ήµος Λευκάδας ενεργεί πληρωµές µέσω λογαριασµού που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα.
Με βάση τα παραπάνω προτείνω, να κατατεθούν τα ποσά της πάγιας προκαταβολής στους λογαριασµούς του δήµου
καθώς επίσης και τον ορισµό των υπευθύνων κίνησης των εν λόγω λογαριασµών.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:
Την κατάθεση πάγιας προκαταβολής δηµοτικών κοινοτήτων σε λογαριασµό του ∆ήµου και ορισµό
υπεύθυνων κίνησης λογαριασµών, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 207/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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