
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθμ. Απόφ. 4/2020
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό  της  3/2020  συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Σολομού 
Θέμα: «Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής»
          
Σήμερα την  15η Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα   19.30  μ.μ. στο Σολομό, ύστερα
από την αριθ. πρωτ. 26674/09-9-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου για τακτική συνεδρίαση,
που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 89 σε κάθε έναν των Συμβούλων
χωριστά, συνεδρίασε  το συμβούλιο της Κοινότητας Σολομού . 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5)
μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη, δηλαδή:

Παρόντες:                                                     
1]  Αναστάσιος  Καραβοκύρης,  Πρόεδρος,  2]  Μπέκος  Χρήστος,  3]  Κοντογιάννης  Παναγιώτης,  4]
Νικητιάδη Χριστίνα, και 5] Γκέκα Κυριακή
Απόντες :  
Ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Παπαχαραλάμπους Σωτηρία υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος,  αφού διαπίστωσε απαρτία,  κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης  του Συμβουλίου  και
εισηγούμενος το  ανωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  με  τίτλο  «Έγκριση  δαπανών  παγίας
προκαταβολής» έθεσε υπόψη των Μελών : 
1.  την  Αριθμ.  62038/5-9-2019  (ΦΕΚ 3440/τ.Β/11-9-2019  ) Υπουργική  απόφαση για  την  “Σύσταση
πάγιας  προκαταβολής”  στις  κοινότητες,  η  οποία  αντικαθιστά  την  αρ.74449/  29.12.2010  (ΦΕΚ
2044/30.122010  ΤΕΥΧΟΣ  Β΄)  καθώς  και  το  υπ΄  αρίθμ.  64503/17-9-2019  έγγραφο  του  ΥΠ.  ΕΣ.
σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα εξής:
1. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο
ποσό των:
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους.
β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως και
δυο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους.
γ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δυο χιλιάδες έναν
έως και δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους.
δ) Έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως και
πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους.
ε) Οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων
(50.000) κατοίκων.
2. 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 πρόεδρος της
κοινότητας  (αρθ.  82  παρ.  2  περ.  ια΄  ν.  3852/2010),  όταν  αυτή  έχει  μόνιμο  πληθυσμό  έως  και
τριακόσιους (300) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας όταν αυτή έχει μόνιμο
πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και άνω (αρθ. 81 περ. δ΄ ν. 3852/2010). Ο υπόλογος
διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του δημάρχου.
3. 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 κοινότητα
ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της κοινότητας ή ο πρόεδρος του
συμβουλίου της κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου
δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
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4.  Από  την  πάγια  προκαταβολή  μπορεί  να  πληρώνεται  οποιαδήποτε  δαπάνη  σχετίζεται  με  τις
αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις 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 (ν.3852/2010, άρθρο82 περίπτ.γ΄).
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω
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 (ως άνω περίπτ. ε΄).
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά
δημοτικών χώρων (ν.3852/2010, 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, 35 του β.δ. της 17.5 - 15.6.1959, 152 του ν. 4270/2014,
καθώς και αυτές του ν. 4129/2013.
Με την  υπ’  αριθ.  127/2020  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  συστάθηκε  πάγια  προκαταβολή
2.000,00€  στην  Κοινότητα  Σολομού για  το  έτος  2020  η  οποία  θα  επανακαθορίζεται  κάθε  χρόνο.
Διαχειριστής ορίστηκε ο κ. Καραβοκύρης Αναστάσιος Πρόεδρος της Κοινότητας Σολομού.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι πρέπει να προβούμε στην έγκριση των δαπανών από την
διαχείριση της πάγιας προκαταβολής έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα:
Αριθμός
Τιμολογίου

Ονομ/μο Εργολάβου Περιγραφή Εργασιών Ποσό 

67/23-6-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός πέριξ  Κοιμητηρίου Κοινότητας
Σολομού

148,80€

68/25-6-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός  εκατέρωθεν  αγροτικών  οδών
Κοινότητας Σολομού

148,80€

69/27-6-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός  πέριξ  Σχολείου  Κοινότητας
Σολομού

148,80€

70/30-6-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός  πέριξ  Εκκλησίας  Κοινότητας
Σολομού

148,80€

71/02-7-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός εκατέρωθεν αγροτικών δρόμων
προς Αθίκια Κοινότητας Σολομού

148,80€

72/04-7-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός  κοινόχρηστων  γενικά  χώρων
Κοινότητας Σολομού

148,80€

73/07-7-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός  πέριξ  κοινοτικού  γραφείου
Κοινότητας Σολομού

148,80€

74/09-7-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός  πέριξ  παιδικής  χαράς  και
όμορων δρόμων Κοινότητας Σολομού

148,80€

81/31-7-2020 ΜΠΕΚΟΣ  ΚΩΝ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθαρισμός  εκατέρωθεν  οδών  στην
περιοχή ΛΕΥΚΑ Κοινότητας Σολομού

148,80€

82/03-8-2020 ΜΠΕΚΟΣ  ΚΩΝ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθαρισμός  εκατέρωθεν  αγροτικών  οδών
περιοχής  ΠΕΝΤΕΣΚΟΥΦΙΟΥ  Κοινότητας
Σολομού

148,80€

83/05-8-2020 ΜΠΕΚΟΣ  ΚΩΝ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθαρισμός  αυλάκων  στις  οδούς  από
Λεωφόρου  ΙΚΑΡΩΝ  έως  ΑΓ.  ΜΑΡΙΝΗΣ
Κοινότητας Σολομού

148,80€

84/07-8-2020 ΜΠΕΚΟΣ  ΚΩΝ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθαρισμός  πέριξ  Εκκλησίας  ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κοινότητας Σολομού

148,80€

85/20-8-2020 ΜΠΕΚΟΣ  ΚΩΝ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθαρισμός εκατέρωθεν αγροτικών δρόμων
προς Εξαμίλια Κοινότητας Σολομού

148,80€

86/22-8-2020 ΜΠΕΚΟΣ  ΚΩΝ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθαρισμός  πέριξ  πλατείας  Κοινότητας
Σολομού

62,00€
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Το Συμβούλιο της Κοινότητας Σολομού, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά
από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες της πάγιας προκαταβολής έτους 2020, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι
πίνακα:

Αριθμός
Τιμολογίου

Ονομ/μο Εργολάβου Περιγραφή Εργασιών Ποσό 

67/23-6-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός πέριξ  Κοιμητηρίου Κοινότητας
Σολομού

148,80€

68/25-6-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός  εκατέρωθεν  αγροτικών  οδών
Κοινότητας Σολομού

148,80€

69/27-6-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός  πέριξ  Σχολείου  Κοινότητας
Σολομού

148,80€

70/30-6-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός  πέριξ  Εκκλησίας  Κοινότητας
Σολομού

148,80€

71/02-7-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός εκατέρωθεν αγροτικών δρόμων
προς Αθίκια Κοινότητας Σολομού

148,80€

72/04-7-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός  κοινόχρηστων  γενικά  χώρων
Κοινότητας Σολομού

148,80€

73/07-7-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός  πέριξ  κοινοτικού  γραφείου
Κοινότητας Σολομού

148,80€

74/09-7-2020 ΜΠΕΚΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ
ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Καθαρισμός  πέριξ  παιδικής  χαράς  και
όμορων δρόμων Κοινότητας Σολομού

148,80€

81/31-7-2020 ΜΠΕΚΟΣ  ΚΩΝ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθαρισμός  εκατέρωθεν  οδών  στην
περιοχή ΛΕΥΚΑ Κοινότητας Σολομού

148,80€

82/03-8-2020 ΜΠΕΚΟΣ  ΚΩΝ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθαρισμός  εκατέρωθεν  αγροτικών  οδών
περιοχής  ΠΕΝΤΕΣΚΟΥΦΙΟΥ  Κοινότητας
Σολομού

148,80€

83/05-8-2020 ΜΠΕΚΟΣ  ΚΩΝ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθαρισμός  αυλάκων  στις  οδούς  από
Λεωφόρου  ΙΚΑΡΩΝ  έως  ΑΓ.  ΜΑΡΙΝΗΣ
Κοινότητας Σολομού

148,80€

84/07-8-2020 ΜΠΕΚΟΣ  ΚΩΝ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθαρισμός  πέριξ  Εκκλησίας  ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κοινότητας Σολομού

148,80€

85/20-8-2020 ΜΠΕΚΟΣ  ΚΩΝ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθαρισμός εκατέρωθεν αγροτικών δρόμων
προς Εξαμίλια Κοινότητας Σολομού

148,80€

86/22-8-2020 ΜΠΕΚΟΣ  ΚΩΝ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθαρισμός  πέριξ  πλατείας  Κοινότητας
Σολομού

62,00€

. 

Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 4/2020  

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ
       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Σολομός,  21 - 9 - 2020

Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας

Αναστάσιος Καραβοκύρης

ΑΔΑ: ΨΒ4ΟΩΛ7-1ΧΧ
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