Απόσπασμα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:9/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:95/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 10η του
μήνα Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. 9034/5.4.2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νικόλαος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης Δημήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
2ο ΘΕΜΑ EKTOΣ Η.Δ. : της αριθ.9-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας έτους 2012, για την
αντιμετώπιση των δαπανών μέσω της πάγιας προκαταβολής, με δικαιούχους
και υπόλογους τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Εισηγ: κ.Ζαβιτσάνος Νίκος-υπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανέφερε ότι:
«Με την αριθ. 74449/29-12-2010

απόφαση

του

Υπουργού

Εσωτερικών

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 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
δήμου.

1. Πάγια προκαταβολή είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο πληρώνονται
άμεσα ορισμένες δαπάνες, που δεν μπορούν να πληρωθούν με τακτικό χρηματικό
ένταλμα πληρωμής. Οι δαπάνες που αντιμετωπίζονται απο την πάγια προκαταβολή
πρέπει να είναι έκτακτες, μικρές και επείγουσες, η πληρωμή των οποίων λόγω της
φύσης τους, δεν μπορεί να αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της χρονοβόρου
διαδικασίας δικαιολόγησης αυτών.
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΄). «Ο
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας ή ο εκπρόσωπος λαμβάνει μέτρα για την άμεση
αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και
αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών
αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν απο την καθυστέρηση αποκατάστασης
δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας,
ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτό τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο».
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό
δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περίπτ. δ΄). «μεριμνά για την αποκατάσταση
ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου φωτισμού και συνεργάζεται γι αυτό με την
αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου».
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΄). «μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών του Δήμου».
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών
και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄ ). «τη
συντήρηση των Δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των
πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής, και γενικά όλων
των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας».
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) Δυο 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
δημάρχου.
Εισηγούμαι την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος
του ΚΑ: 8521 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2012 για την
αντιμετώπιση δαπανών μέσω της πάγιας προκαταβολής, με δικαιούχους και
υπολόγους τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, όπως
παρακάτω:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Λευκάδας- Καρβελάς Αθανάσιος του Σοφοκλή-2.000,00 €
Νυδρίου- Γαζή Ασπασία του Παναγιώτη-2.000,00 €
Καλάμου- Σώλος Φώτιος του Μιχαήλ-2.000,00 €
Καστού- Γιαννούτσος Πέτρος του Γεωργίου-2.000,00 €
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Αγίου Ηλία- Αργυρός Ιωάννης του Σπυρίδωνα-Εκπρόσωπος -1.000,00€
Αγίου Νικήτα- Χρυσάφης Ζαχαρίας του Ματθαίου-Εκπρόσωπος-1.000,00€
Αγίου Πέτρου- Ρομποτής Νικόλαος του Κωνσταντίνου-Πρόεδρος-1.000,00€
Αθανίου- Κορφιάτης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου-Εκπρόσωπος-1.000,00€
Αλεξάνδρου- Κονδυλάτος Θωμάς του Γερασίμου-Πρόεδρος -1.000,00€
Απολπαινας- Χαλικιάς Στέφανος του Αθανασίου-Πρόεδρος -1.000,00€
Ασπρογερακάτων- Πλησίτης Γεώργιος του Κωνσταντίνου-Εκπρόσωπος -1.000,00€
Βασιλικής-Ζώγκος Παναγιώτης του Βασιλείου-Πρόεδρος -1.000,00€
Βαυκερής- Θερμός Αναστάσιος του Αποστόλου-Εκπρόσωπος -1.000,00€
Βλυχού- Μαυροκέφαλος Δημήτριος του Δημοσθένη-Πρόεδρος -1.000,00€
Βουρνικά- Προκόπης Ιωάννης του Σταύρου-Εκπρόσωπος -1.000,00€
Δραγάνου- Κατωπόδης Γεράσιμος του Πέτρου-Εκπρόσωπος -1.000,00€
Δρυμώνα- Φέτσης Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου-Εκπρόσωπος -1.000,00€
Εγκλουβής- Θερμού Υπαπαντή του Επαμεινώνδα-Εκπρόσωπος -1.000,00€
Εξάνθειας- Γράψας Ιωάννης του Σπυρίδωνα-Πρόεδρος -1.000,00€
Ευγήρου- Φατούρος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου-Εκπρόσωπος -1.000,00€
Καβάλου- Κούρτης Δημήτριος του Σπυρίδωνα-Πρόεδρος -1.000,00€
Καλαμιτσίου- Καρύδης Φώτιος του Ευγενίου-Εκπρόσωπος -1.000,00€
Καρυάς- Κατωπόδης Λεωνίδας του Κωνσταντίνου-Πρόεδρος -1.000,00€

Καρυωτών- Γεωργάκης Ιωάννης του Σπυρίδωνα-Πρόεδρος -1.000,00€
Κατούνας- Κοντοπρίας Θεοδόσιος του Μιχαήλ-Πρόεδρος -1.000,00€
Κατωχωρίου- Μαυροκέφαλος Δημήτριος του Σπυρίδωνα-Εκπρόσωπος -1.000,00€
Κομηλιού- Βουκελάτος Αναστάσιος του Χρυσοστόμου -1.000,00€
Κοντάραινας- Πολίτης Ιωάννης του Δημητρίου -1.000,00€
Λαζαράτων- Λάζαρης Αντώνιος του Διονυσίου -1.000,00€
Μαραντοχωρίου- Σκληρός Γεράσιμος του Ευσταθίου -1.000,00€
Νεοχωρίου- Μουζάκης Ιωάννης του Παναγιώτη -1.000,00€
Νικολή- Βουκελάτος Γεράσιμος του Ιωάννη -1.000,00€
Πηγαδησάνων- Σάντας Σπυρίδων του Γεωργίου -1.000,00€
Πινακοχωρίου- Παπαδόπουλος Γεώργιος του Χριστοφόρου -1.000,00€
Πλατυστόμων- Σουρδής Σπυρίδων του Ιωάννη -1.000,00€
Πόρου- Ζαμπάτης Γεράσιμος του Ευσταθίου -1.000,00€
Σπανοχωρίου- Γληγόρης Θεόδωρος του Δημητρίου -1.000,00€
Σύβρου- Καββαδία-Καπότη Ελένη -1.000,00€
Τσουκαλάδων- Σταματέλου Ειρήνη του Δημοσθένη -1.000,00€
Φτερνού- Μαυροκέφαλος Ηρακλής του Οδυσσέα -1.000,00€
Χαραδιάτικων- Μήτσουρας Νικόλαος του Δημητρίου -1.000,00€
Χορτάτων- Χόρτης Επαμεινώνδας του Ευσταθίου -1.000,00€».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση
των χρηματικών ενταλμάτων για την αντιμετώπιση δαπανών μέσω της πάγιας
προκαταβολής, με δικαιούχους και υπολόγους τους Προέδρους των Συμβουλίων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, όπως αναφέρονται στη παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος του ΚΑ: 8521 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2012 , για την αντιμετώπιση δαπανών μέσω
της πάγιας προκαταβολής, με δικαιούχους και υπολόγους τους Προέδρους των
Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των
Τοπικών Κοινοτήτων, όπως αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 95/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

