ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 29ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:189/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 26 του µήνα Ιουνίου του έτους
2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 12687/22-6-2018 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισµό υπολόγων.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Στην παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 286 του ίδιου νόµου έχει
έναρξη ισχύος από 1.1.2011 ορίζεται ότι στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες οι οποίες συγκροτούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.3852/2010 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. Υπόλογος για τη
διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος
της τοπικής κοινότητας.
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 8251) 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.
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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 και 22-32 του Π.∆. 774/1980."
Ο ∆ήµος µας απαρτίζεται από πέντε (5) ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι 10.000 κατοίκους

και

τριάντα επτά (37) Τοπικές Κοινότητες.
Στον Κ.Α. 00-8251 «Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισµού του έτους 2018, έχει εγγραφεί πίστωση ποσού
47.000,00, η οποία έχει εγκριθεί και διατεθεί µε υπ’ αριθµ. 158/2018 (Α∆Α:6ΖΩΓΩΛΙ-ΤΘΕ) απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Στον Κ.Α.Ε. 70-7425.001 «Καθαρισµοί κοινοχρήστων χώρων, συντήρηση παιδικών χαρών κ.λπ. (πάγια
προκαταβολή)» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 47.000,00 ευρώ. Στον ΚΑΕ αυτόν θα γίνουν οι αποδόσεις της
πάγιας προκαταβολής.

Με βάση τα παραπάνω
εισηγούµαστε
Α. Τη σύσταση πάγιας προκαταβολής του ∆ήµου Λευκάδας ποσού 47.000,00 € και ορισµό υπολόγων ως
κάτωθι:

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

2

Α/Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΠΟΣΟ

1

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΓΑΝΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2.000,00€

2

ΝΥ∆ΡΙΟΥ

ΓΑΖΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

2.000,00€

3

ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΓΟΥΡΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

2.000,00€

4

ΚΑΛΑΜΟΥ

ΚΑΝ∆ΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2.000,00€

5

ΚΑΣΤΟΥ

ΤΡΙΛΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

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€
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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€

Β. Την έγκριση και διάθεση της παρακάτω πίστωσης του προϋπολογισµού έτους 2018:
Κ.Α.Ε.

70-7425.001

«Καθαρισµοί

κοινοχρήστων

χώρων,

συντήρηση

παιδικών

χαρών

κ.λπ.

(πάγια

προκαταβολή)» µε ποσό 47.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε την Π.Α.Υ. 826/26-6-2018.

Γ. Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34, 35 και 37
του Β∆ 17/5-15/6/1959.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Α. Τη σύσταση πάγιας προκαταβολής του ∆ήµου Λευκάδας ποσού 47.000,00 € και ορισµό υπολόγων
σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα της εισήγησης.
Β. Την έγκριση και διάθεση της παρακάτω πίστωσης του προϋπολογισµού έτους 2018:
Κ.Α.Ε. 70-7425.001 «Καθαρισµοί κοινοχρήστων χώρων, συντήρηση παιδικών χαρών
προκαταβολή)» µε ποσό 47.000,00 ευρώ, σύµφωνα µε την Π.Α.Υ. 826/26-6-2018.

κ.λπ.

(πάγια

Γ. Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34, 35 και 37
του Β∆ 17/5-15/6/1959.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 189/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

4

