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Αριθµός Πρακτικού 16

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 12-4-2021

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, και σύµφωνα µε τις  διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2. “∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 20651/02.04.2021 (ΦΕΚ 1308/03.04.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης

«Έκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από τη ∆ευτέρα, 5 Απριλίου

2021 και ώρα 06:00 έως και έως και τη ∆ευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθµ.

πρωτ.  ∆Ι∆Α∆/Φ.69/ 154/οικ. 6020/05.04.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ'

αριθµ.426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, συvεδρίασε  µέσω

τηλεδιάσκεψης σήµερα την 12η Απριλίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα  10:00, σε

τακτική συvεδρίαση και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  πρωτ.  9159/8-4-2021  πρόσκληση  τoυ

Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της (τακτικά

και  αναπληρωµατικά),  για  vα  συζητήσει  και  vα  πάρει  απoφάσεις  για  τα  θέµατα   της  ηµερήσιας

διάταξης.

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του

∆ήµου Κορινθίων.

     Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο µε την υπ' αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα

µε τα οριζόµενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την

σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,

4)Κουτσογκίλας  Θεµιστοκλής  (αναπληρώνει  το  τακτικό  µέλος  Κόλλια  Κωνσταντίνα),  5)Πούρος

Γεώργιος, 6)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Σταυρέλης Νικόλαος.

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

      ΑΠΟΦΑΣΗ  140  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος  το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Σύσταση

Παγίας προκαταβολής έτους 2021» λέει ότι µετά την εξαιρετικά επιτυχηµένη εφαρµογή της Παγίας

προκαταβολής, όπου όλες οι Κοινότητες έκαναν χρήση της και οι Πρόεδροι έλυσαν µια σειρά από

άµεσα και καθηµερινά προβλήµατα των Κοινοτήτων, χωρίς να επιβαρύνουν το Τµήµα Πρασίνου και

Τµήµα Αυτεπιστασίας του ∆ήµου, είναι προφανές ότι θα πρέπει να συνεχίσουµε την ίδια τακτική και

για το έτος 2021, οπότε θα συνεχιστεί η Παγία.  Ακολούθως θέτει υπ'όψιν των µελών την από 24-03-

2021 εισήγηση  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κορινθίων, η οποία  τα ποσά που

αναλογούν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και κυρίως το πληθυσµιακό κριτήριο και  έχει ως εξής:

        

“Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής έτους 2021”

Σύµφωvα µε
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(ΦΕΚ2044/30.122010ΤΕΥΧΟΣ Β΄)καθώς και το υπ΄αρίθµ. 64503/17-9-2019 
έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ.
2.Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Κ∆Κ) όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4555/2018 .
3.“Στις κοινότητες συνιστάται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής πάγια προκαταβολή σε βάρος
του σχετικού κωδικού αριθµού να µείνει του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου.
Το ύψος της πάγιας προκαταβολής
Για κάθε κοινότητα, ανάλογα µε τον πληθυσµό της, το ύψος της πάγιας προκαταβολής  ανέρχεται 
στο ποσό των:
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις κοινότητες  µε µόνιµο πληθυσµό έως και τριακόσιους (300) 
κατοίκους.
β) ∆υο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις κοινότητες µε µόνιµο από τριακόσιους ένα έως και δύο 
χιλιάδες (301-2000) κατοίκους.
γ) Τεσσάρων χιλιάδων  (4.000) ευρώ για τις κοινότητες µε πληθυσµό από δύο 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) ευρώ.
Τα ισχύοντα όρια της πάγιας προκαταβολής προσδιορίζουν το ανώτατο ύψος του ποσού 
που µπορεί να έχει στα χέρια του ο υπόλογος διαχειριστής και όχι το ανώτατο ετήσιο ποσό 
που διατίθεται από την πάγια προκαταβολή (Εγκ.Υπ.Εσ. 41432/28-09-1984)

Υπόλογοι
  Η 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(αρθρ. 81, 83 του ν. 4555/2018) , όταν αυτή έχει πληθυσµό έως τριακόσιους (300) 
κατοίκους και ο πρόεδρος του συµβουλίου της κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσµό 
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τριακοσίων (300) κατοίκων ( αρθρ.80, 82,84 του ν.4555/2018)  . Ο υπόλογος διενεργεί τις 
πληρωµές, κατόπιν έγγραφων εντολών του ∆ηµάρχου.”

Α)“Πάγια προκαταβολή Κοινότητας (έως και 300 κατοίκων )” 
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κορινθίων έτους 2021 έχει προβλεφθεί το ποσό των 1000 ευρώ 
στον Κ.Α. 8251.0004 µε τίτλο “Πάγια προκαταβολή Κοινoτήτων'' συνολικού προϋπολογισµού 
61.000 ευρώ.
Προτείνουµε τον καθορισµό του ποσού της Πάγιας προκαταβολής για το έτος 2021 σε 1000 ευρώ 
και την ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε βάρος της γραµµένης στον προϋπολογισµό χρήσης 2021  
µε Κ.Α. 8251.0004 και τίτλο “Πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων ''', επ' ονόµατι Ζούζα Γεωργίου του 
Αναστασίου Προέδρου της Κοινότητας Στεφανίου .

Β) “Πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων από 301 έως και 2.000 κατοίκων”
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κορινθίων έτους 2021 έχει προβλεφθεί το ποσό των 26.000
ευρώ στον Κ.Α. 8251.0004 µε τίτλο “Πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων”συνολικού προϋπολογισµού 
61.000 ευρώ.
 Προτείνουµε τον καθορισµό του ποσού τη Παγίας προκαταβολής για το έτος 2021 σε 26.000 ευρώ 
και την ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε βάρος της γραµµένης στον προϋπολογισµό χρήσης 2021 
µε Κ.Α. 8251.0004 και τίτλο “Πάγια προκαταβολή  Κοινοτήτων”, επ'ονόµατι :

• Ανδριανόπουλου Βασιλείου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Κάτω Άσσου 
2.000 ευρώ.

• Κελάµη ∆ηµητρίου του Γεωργίου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Περιγιαλίου 
2.000 ευρώ.

• Κίννα Νικόλαου του Κυριάκου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Ξυλοκέριζας 
2.000 ευρώ.

• Καραβοκύρη Αναστάσιου του Παναγιώτη προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας 
Σολοµού 2.000 ευρώ.

• Στέφη Αναστασίου του Μιχαήλ προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Αγίου Ιωάννου 
2.000 ευρώ.

• Χατζή Στεργίου του Ιωάννη προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Κατακαλίου  2.000 
ευρώ.

• Καραµπέτσου Ιωάννη του ∆ηµητρίου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας 
Αγγελοκάστρου 2.000 ευρώ.

• Τζετζούµη Ιωάννη του ∆ηµητρίου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Κόρφου 
2.000 ευρώ.

• Σκούρτη Μενελάου του Σταύρου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Αγιονορίου 
2.000 ευρώ.

• Παπαχαραλάµπους Κωνσταντίνου του Παναγιώτη προέδρου του συµβουλίου της 
Κοινότητας Αγίου Βασιλείου 2.000 ευρώ.

• Μπακλώρη Παναγιώτη του Νικολάου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Κλένιας 
2.000 ευρώ.

• Λίτσα Παναγιώτη του Ευαγγέλου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Κουταλά 
2.000 ευρώ.

• Κανέλλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας 
Χιλιοµοδίου 2.000 ευρώ.

Γ) “Πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων  (από 2.001 έως των 10.000 κατοίκων )
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κορινθίων έτους 2021 έχει προβλεφθεί το ποσό των 28.000 ευρώ 
στον Κ.Α. 8251.0004 µε τίτλο “Πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων '' συνολικού προϋπολογισµού 
61.000 ευρώ.
Προτείνουµε τον καθορισµό του ποσού τη Παγίας προκαταβολής για το έτος 2021 σε 28.000 ευρώ 
και την ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε βάρος της γραµµένης στον προϋπολογισµό χρήσης 2021 
µε Κ.Α. 8251.0004 και τίτλο “Πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων ( 2001 έως των 10.000 κατοίκων ) , 
επ'ονόµατι :

• Γιαννακουλόπουλου Ναπολέοντα του Αλεξίου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας
Άσσου  4.000 ευρώ.
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• Βλάσση Αλεξάνδρου του Κωνσταντίνου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας 
Εξαµιλίων 4.000 ευρώ.

• Παπαιωάννου Κωνσταντίνου του Γεωργίου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας 
Αρχαίας Κορίνθου  4.000 ευρώ.

• Ρωτίδη Γρηγορίου του Χρήστου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Σοφικού  
4.000 ευρώ.

• Μαρίνου Αναστασίου του Γεωργίου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Αθικίων  
4.000 ευρώ.

• Πούλου Ανδρέα του Βασιλείου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Λεχαίου 4.000 
ευρώ.

• Μποζίκη Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας 
Γαλατακίου  4.000 ευρώ.

∆) “Πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων '' (από 10.001 έως των 50.000 κατοίκων )
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κορινθίων έτους 2021 έχει προβλεφθεί το ποσό των 6.000 ευρώ 
στον Κ.Α. 8251.0004 µε τίτλο “Πάγια προκαταβολή  Κοινοτήτων'' 
Προτείνουµε τον καθορισµό του ποσού τη Παγίας προκαταβολής για το έτος 2021 σε 6.000 
ευρώ και την ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε βάρος της γραµµένης στον προϋπολογισµό 
χρήσης 2021 µε Κ.Α. 8251.0004 και τίτλο “Πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων ''  ,επ'ονόµατι :

• Αµπαδιωτάκη Μαργαρίτας του Αλεξάνδρου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας 
Κορίνθου 6.000 ευρώ.

Πληρωµή  δαπανών 
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 
β)H δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού 
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 
δ)η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών , πλατειών,αλσών και κοινόχρηστων γενικά 
δηµοτικών χώρων 
Στους πιό κάτω κωδικούς έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό : 
20/6262.0004 “Καθαρισµός ρυπασµένων περιοχών ∆. Κορινθίων  2021” 120.000 ευρώ 
Προτείνουµε την δέσµευση 120.000 ευρώ για την Πάγια Προκαταβολή. 
25/6262.0001 “Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 
έργων)10.000
Προτείνουµε την δέσµευση 10.000 ευρώ για την Πάγια Προκαταβολή 
20.6262.0003 «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισµού» 20.000,00 ευρώ
Προτείνουµε την δέσµευση 20.000 ευρώ για την Πάγια Προκαταβολή
30.6262.0001 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων  εγκαταστάσεων» 10.000,00 ευρώ
Προτείνουµε την δέσµευση 10.000 ευρώ για την Πάγια Προκαταβολή
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 ως αντικαταστάθηκε απο το άρθρο 207 του ν. 
4555/2018 και του άρθρου 35 του Β.∆. 17/5-15/06/1959, 152 του ν.4270/2014 καθώς και αυτές του
ν.4129/2013.
6.

∆ιαδικασία απόδοσης παγίας προκαταβολής 
1. Ο διαχειριζόµενος την παγία προκαταβολή πρόεδρος παραδίδει µε αποδείξεις προσωπικώς 
στον δηµοτικό ταµία τα σχετικά δικαιολογητικά των γενοµένων από αυτόν πληρωµών, τα οποία 
πρέπει να είναι πλήρη από άποψη νοµιµότητας σύµφωνα µε τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του Β.∆. 
17-5/15-6-59. (παρ.3 άρθρο 35 Β.∆. 17-5/15-6-59)
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2. Ο δηµοτικός ταµίας µετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών καταβάλλει σε αυτόν 
που διαχειρίζεται την παγία προκαταβολή ίσο χρηµατικό ποσό για την ανανέωσή της, ούτως ώστε 
να παραµένει στα χέρια του πάντοτε το χορηγηθέν µε την απόφαση της οικονοµικής επιτροπής 
ποσό και πάντα µέσα στα όρια του ΚΑ του οικείου κωδικού. (παρ.4 άρθρο 35 Β.∆. 17-5/15-6-59). 
Το ποσό που ορίζεται στην παγία αφορά το ανώτατο ποσό που πρέπει να έχει στα χέρια του ο 
υπόλογος. ∆εν σηµαίνει ότι αυτό είναι το ανώτατο ποσό που πρέπει να πάρει µέσα στο έτος ή µέσα
σε ένα µήνα κλπ µε αυτή τη διάταξη ορίζεται ότι πρέπει να έχει στο ταµείο του ο υπόλογος το ποσό 
που ορίζει η απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
3. Τα δικαιολογητικά µετά τον έλεγχο από την αρµόδια λογιστική υπηρεσία υποβάλλονται στην 
οικονοµική επιτροπή η οποία µε απόφασή της εγκρίνει τις δαπάνες. (παρ.5 άρθρο 35 Β.∆. 17-5/15-
6-59)
4. Στη συνέχεια εκδίδoνται ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού για κάθε δαπάνη. Τα χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου 
και σηµειώνεται σε αυτά ότι η πληρωµή έγινε από την πάγια προκαταβολή. (παρ.2 άρθρο 173 
Ν.3463/06   ως ισχύει)
5. Κατά την λήξη του οικονοµικού έτους ο υπόλογος πρόεδρος καταθέτει το σύνολο του ποσού της 
παγίας προκαταβολής στο δηµοτικό ταµείο και το διπλότυπο της εισπράξεως διαβιβάζεται στην 
οικονοµική επιτροπή ώστε µε Απόφασή της να τον απαλλάξει της ευθύνης της παγίας 
προκαταβολής. (παρ.6 άρθρο 35 Β.∆. 17-5/15-6-59)
Για τις προµήθειες, τις εργασίες και τις µεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια 
προκαταβολή, αξίας µέχρι τετρακοσίων ευρώ (400 Ε), δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών
ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νοµοθεσία ούτε η σύνταξη µελέτης ή 
τεχνικών προδιαγραφών. (παρ.3 άρθρο 173 Ν.3463/06   ως ισχύει)
Κατά τα λοιπά για τη διαχείριση και απόδοση της παγίας προκαταβολής στον υπόλογο, ισχύουν τα 
οριζόµενα στα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59. (παρ.7 άρθρο 35 Β.∆. 17-5/15-6-59)

Υποχρεώσεις υπολόγων 
Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξη και την εν γένει εξασφάλιση των διαχειριζοµένων από 
αυτούς χρηµάτων να καταβάλλουν την ήν και τοις ιδίοις επιµέλεια, ευθυνόµενοι για κάθε τυχόν 
επερχόµενη απώλεια ή µείωση των χρηµάτων αυτών. Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται 
να χρησιµοποιηθούν αµέσως από τους υπολόγους άµα τη εξοφλήσει τους θα γίνεται κατάθεση τους
ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο, εφ' όσον λειτουργούν αυτά στην έδρα του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την 
απόδοση του λογαριασµού να επισυνάψουν µε τα δικαιολογητικά και το βιβλιάριο της καταθέσεως 
και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου στο οποίο θα αναγράφονται 
ξεχωριστά όλες οι καταθέσεις και αναλήψεις που έχουν γίνει. (παρ.1 άρθρο 37 Β.∆. 17-5/15-6-59)

Κρατήσεις για ποσά κάτω των 150€ 
Στο άρθρο 55 παρ.1 περίπτ. Στ του Ν. 2238/94 οι ∆ηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης, κοινωφελή ιδρύµατα και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου γενικά, κατά την 
προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις, υποχρεούνται όπως, 
κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωµής της αξίας αυτών, παρακρατούν 
φόρο εισοδήµατος 1%, ή 4% ή 8% κατά περίπτωση. 
Εξαιρούνται όµως από την παρακράτηση φόρου όταν προµηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται 
υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύµβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν 
υπερβαίνει το ποσό των «εκατόν πενήντα (150) ευρώ ». (περίπτωση αα) 
Επιπλέον σύµφωνα µε την παρ 3 του άρθρου 173 του ∆ΚΚ «Για τις προµήθειες, τις εργασίες και τις
µεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας µέχρι τετρακοσίων ευρώ (400 Ε),
δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση 
νοµοθεσία ούτεη σύνταξη µελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών». Συνεπώς δεν απαιτείται και η 
σύνταξη συµφωνητικού. 
Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν διενεργούνται κρατήσεις στα ποσά που αφορούν 
τιµολόγια αξίας κάτω των 150€..........

       Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη την σύσταση Παγίας Προκαταβολής

έτους  2021  για  τις  Κοινότητες  του  ∆ήµου  Κορινθίων,  ειδικά  ενόψει  των  εορτών  του  Πάσχα,
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σύµφωνα  µε  την  σχετική  εισήγηση  της  ∆/νσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  και  τον  ορισµό  ως

υπολόγων διαχείρισης, των Προέδρων των Κοινοτήτων ή των Προέδρων των Συµβουλίων για τα

αντίστοιχα προβλεπόµενα ποσά για κάθε Κοινότητα, σύµφωνα µε τον πληθυσµό αυτής.

      Ο κ.Πούρος στο σηµείο αυτό ερωτά θα πάρουν και δεύτερη πάγια, και αναφέρει ότι πέρυσι δεν

πρόλαβαν, πήραν κάποιοι µόνο.

     Ο Πρόεδρος απαντά ότι εφόσον καλυφθεί το ποσό θα υπάρξει και δεύτερη παγία και ενόψει

των εορτών θα πρέπει οι υπηρεσίες να επιταχύνουν ώστε να λειτουργήσουν και τα πενθήµερα στις

Κοινότητες.

      Ο κ.Πλατής προτείνει να αυξηθεί το ποσό που έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισµό, ώστε να

µπορούν οι Πρόεδροι να κάνουν περισσότερα.

       Ο Πρόεδρος λέει µεταξύ άλλων ότι στο παρελθόν υπήρξαν προβλήµατα.

      Ο κ.Πλατής  λέει ότι το παρελθόν έληξε, και αναφέρει µεταξύ άλλων ότι πλέον γίνεται δουλειά

από  τους  Προέδρους,  οπότε  πρέπει  να  επεκταθεί  το  µέτρο,  και  ότι  τα  ποσά  αναφέρονται  στα

χρήµατα που διαχειρίζονται κάθε φορά και όχι για όλο το έτος.

   Ο  Πρόεδρος  συµφωνεί  και  αναφέρει  ότι  εφόσον  πλέον  οι  Πρόεδροι  τηρούν  την  δέουσα

διαδικασία, θα υπάρξει και επέκταση και θα πάρουν και δεύτερη Παγία. 

    Στο  σηµείο  αυτό  παίρνει  τον  λόγο  ο  κ.Πνευµατικός  και  κάνει  σχόλια  επί  του  θέµατος   και

αναφέρει  µεταξύ  άλλων  ότι  Πρόεδροι  που  πρόσκεινται  στην  δική  του  παράταξη  έτυχαν  άδικης

συµπεριφοράς µε το σύστηµα των εγκρίσεων των δαπανών.  Αναφέρει ότι,  το τί θα  κάνει κάθε

Πρόεδρος είναι απόφαση του Συµβουλίου της κάθε Κοινότητας  και δεν πρέπει να περνούν από

έγκριση  από  το  Γραφείο  ∆ηµάρχου,  και  ότι  έτσι  έµειναν  αδιάθετα  ποσά  σε  Κοινότητες,  θεωρεί

απαράδεκτο  το  σύστηµα  των  εγκρίσεων  και  προτείνει  να  σταµατήσει  αυτό,  διότι  θα  φέρει

προβλήµατα.

     Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ως ∆ηµοτική Αρχή δεν κάνουν καµµία διάκριση στον Πρόεδρο κάθε

Κοιότητας,  είτε είναι φίλα προσκείµενος στον συνδυασµό της ∆ηµοτικής αρχής είτε όχι. Αναφέρει

επίσης, µεταξύ άλλων ότι ως ∆ηµοτική Αρχή αξιοποίησαν την εµπειρία του προκατόχου ∆ηµάρχου

που επί χρόνια απέφευγε να δίνει Πάγια προκαταβολή επειδή οι Πρόεδροι δεν ήταν σε θέση να

ακολουθήσουν τις απαιτούµενες διαδικασίες. Αναφέρει επίσης ότι υιοθέτησαν ως ∆ήµος αυστηρή

διαδικασία ώστε να τηρείται η νοµοθεσία και να µην υπάρχουν προβλήµατα. Αναφέρει ότι πλέον οι

Πρόεδροι µπορούν  να  ακολουθήσουν την νόµιµη  διαδικασία,  οπότε  θα  γίνει  και πιο  ελαστική  η

διαδικασία από τον ∆ήµο.

    Ο κ.Πνευµατικός  προτείνει να  εγκρίνονται όλα τα αιτήµατα, εκτός  αν είναι παράνοµα  και να

προχωρούν όσα ζητούν οι Κοινοτάρχες. 

    Ο Πρόεδρος αναφέρει µεταξύ άλλων ότι ως ∆ηµοτική Αρχή δεν έχουν αναιρέσει κανένα αίτηµα,

απλά ο ∆ήµος διασφαλίζει την νοµιµότητα ώστε να πληρωθούν οι δαπάνες.

     Ο κ.Πλατής αναφέρει ότι βάσει Νόµου, οι δαπάνες που προβλέπονται από την Παγία είναι πολύ

συγκεκριµένες : Α,Β,Γ, ∆.
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    Ο  κ.Πούρος  αναφέρει  µεταξύ  άλλων  ότι  όλα  γίνονται  µε  την  καθοδήγηση  και  τις  αυστηρές

οδηγίες της Οικονοµικής Υπηρεσίας και αναφέρει ότι ο ∆ήµος ελέγχει την τήρηση της διαδικασίας.

      Ο κ.Πνευµατικός εν κατακλείδει, αναφέρει µεταξύ άλλων ότι τα Απολογιστικά στοιχεία εκθέτουν

την ∆ηµοτική αρχή,  ότι υπάρχουν τιµολόγια από τον ίδιο προµηθευτή για τις ίδιες εργασίες, ενώ

γίνονται άλλες.  Αναφέρει ότι οι Πρόεδροι γνωρίζουν ποιες είναι οι νόµιµες δαπάνες, και ότι έµειναν

αδιάθετα χιλιάδες ευρώ.

   Ο Πρόεδρος καταλήγει λέγοντας ότι, σε κάποιες κοινότητες υπάρχει ασυµφωνία  των Προέδρων

µε τα Συµβούλιά τους, αναφέρει επίσης δεν υπάρχει ειδική µεταχείριση και ζητά από τα µέλη να

ψηφίσουν.

 

      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση µέσω τηλεδιάσκεψης,  και έχοντας υπ'

όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, τις

διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,  την  υπ'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  υπ'  αριθµ.74449/  29.12.2010  (ΦΕΚ

2044/30.122010 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) καθώς και το υπ' αριθµ. 64503/17-9-2019 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ., τις

διατάξεις του Ν.3463/06 (Κ∆Κ) όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4555/2018,  καθώς

και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νοµοθετική διάταξη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Α.-  Την  σύσταση  Πάγιας  προκαταβολής  Κοινοτήτων του  ∆ήµου  Κορινθίων  ανάλογα  µε τον

πληθυσµό  κάθε  µίας  από  αυτές,  για  οποιαδήποτε  δαπάνη  σχετίζεται  µε  τις  αρµοδιότητες  που

απονέµει ο νόµος στις κοινότητες ή µεταβιβάζει σε αυτές το δηµοτικό συµβούλιο, όπως αναλυτικά

αναφέρεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης. 

    Β.- Ορίζει υπολόγους  διαχείρισης  της  πάγιας  προκαταβολής,  στο  όνοµα  των  οποίων  θα

εκδοθούν  τα  σχετικά  χρηµατικά  εντάλµατα  και  οι  οποίοι  θα  ενεργούν  τις  πληρωµές  σε  βάρος

αυτής, για τα αντίστοιχα χρηµατικά ποσά   επ' ονόµατι των κάτωθι  : 

       1) Ως “Πάγια προκαταβολή Κοινότητας  έως και 300 κατοίκων”  επ' ονόµατι :

       Ζούζα Γεωργίου του Αναστασίου Προέδρου της Κοινότητας Στεφανίου,  1.000 ευρώ.

     Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κορινθίων έτους 2021 έχει προβλεφθεί το ποσό των 1.000

ευρώ στον Κ.Α. 8251.0004 µε τίτλο “Πάγια προκαταβολή Κοινoτήτων'' συνολικού προϋπολογισµού

61.000 ευρώ. 

      2) Ως “Πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων από 301 έως και 2.000 κατοίκων” επ'ονόµατι :

• Ανδριανόπουλου Βασιλείου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Κάτω Άσσου 

2.000 ευρώ.

• Κελάµη ∆ηµητρίου του Γεωργίου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Περιγιαλίου 

2.000 ευρώ.
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• Κίννα Νικόλαου του Κυριάκου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Ξυλοκέριζας 

2.000 ευρώ.

• Καραβοκύρη Αναστάσιου του Παναγιώτη προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας 

Σολοµού 2.000 ευρώ.

• Στέφη Αναστασίου του Μιχαήλ προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Αγίου Ιωάννου 

2.000 ευρώ.

• Χατζή Στεργίου του Ιωάννη προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Κατακαλίου 2.000 

ευρώ.

• Καραµπέτσου Ιωάννη του ∆ηµητρίου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας 

Αγγελοκάστρου 2.000 ευρώ.

• Τζετζούµη Ιωάννη του ∆ηµητρίου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Κόρφου 

2.000 ευρώ.

• Σκούρτη Μενελάου του Σταύρου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Αγιονορίου 

2.000 ευρώ.

• Παπαχαραλάµπους Κωνσταντίνου του Παναγιώτη προέδρου του συµβουλίου της 

Κοινότητας Αγίου Βασιλείου 2.000 ευρώ.

• Μπακλώρη Παναγιώτη του Νικολάου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Κλένιας 

2.000 ευρώ.

• Λίτσα Παναγιώτη του Ευαγγέλου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Κουταλά 

2.000 ευρώ.

• Κανέλλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας 

Χιλιοµοδίου 2.000 ευρώ.

     Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κορινθίων έτους 2021 έχει προβλεφθεί το ποσό των 26.000

ευρώ στον Κ.Α. 8251.0004 µε τίτλο “Πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων”συνολικού προϋπολογισµού

61.000 ευρώ.

      3) Ως “Πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων (από 2.001 έως των 10.000 κατοίκων) επ'ονόµατι

• Γιαννακουλόπουλου Ναπολέοντα του Αλεξίου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας

Άσσου 4.000 ευρώ.

• Βλάσση Αλεξάνδρου του Κωνσταντίνου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας 

Εξαµιλίων 4.000 ευρώ.

• Παπαιωάννου Κωνσταντίνου του Γεωργίου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας 

Αρχαίας Κορίνθου 4.000 ευρώ.

• Ρωτίδη Γρηγορίου του Χρήστου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Σοφικού 4.000

ευρώ.

• Μαρίνου Αναστασίου του Γεωργίου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Αθικίων 

4.000 ευρώ.
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• Πούλου Ανδρέα του Βασιλείου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας Λεχαίου 4.000 

ευρώ.

• Μποζίκη Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου προέδρου του συµβουλίου της Κοινότητας 

Γαλατακίου 4.000 ευρώ.

      Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κορινθίων έτους 2021 έχει προβλεφθεί το ποσό των 28.000

ευρώ στον Κ.Α. 8251.0004 µε τίτλο “Πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων'' συνολικού προϋπολογισµού

61.000 ευρώ. 

      4) Ως “Πάγια προκαταβολή Κοινοτήτων'' (από 10.001 έως των 50.000 κατοίκων) 

επ'ονόµατι :

   Αµπαδιωτάκη  Μαργαρίτας του  Αλεξάνδρου  προέδρου  του  συµβουλίου  της  Κοινότητας

Κορίνθου 6.000 ευρώ.

    Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κορινθίων έτους 2021 έχει προβλεφθεί το ποσό των 6.000

ευρώ στον Κ.Α. 8251.0004 µε τίτλο “Πάγια προκαταβολή  Κοινοτήτων'' 

       Γ.-  Κατά την λήξη του οικονοµικού έτους ο υπόλογος Πρόεδρος καταθέτει το σύνολο του ποσού

της παγίας προκαταβολής στο δηµοτικό ταµείο και το διπλότυπο της εισπράξεως διαβιβάζεται στην

Οικονοµική Επιτροπή ώστε µε Απόφασή της να τον απαλλάξει της ευθύνης της Παγίας Προκαταβολής

(παρ.6, άρθρο 35 Β.∆./17-5/15-6-59).  

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 16/140/2021.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  13-04-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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