
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 59 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 14-12-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 

Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, 

Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό 

Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 

9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για 

την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού 

Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 

Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, 

συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 14η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη 

και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 58724/9-12-2022 

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 συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος.   

 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 
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Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών συνδέθηκε. 

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

           

          ΑΠΟΦΑΣΗ 826η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας στις εισηγήσεις για το 23ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή» υπενθυμίζει στα 

μέλη της Επιτροπής την υπ’αριθμ.7/99/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας 

προκαταβολής έτους 2022 και θέτει υπ’όψιν αυτών την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

 

Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία 
προκαταβολή 

 

Στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής: 

<<1. Χρηματικόν ένταλμαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 180 του 

δημοτικού και κοινοτικού κώδικος. 

2. Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωμής δαπάνης τινός εκ της παγίας προκαταβολής τυγχάνει η 

ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφόμενης εν τω προϋπολογισμώ. 

3. Ο διαχειριζόμενος την παγίαν προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί αποδείξει προσωπικώς 

εις τον δημοτικόν ταμίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων παρ’ αυτού πληρωμών , άτινα 

δέον να είναι πλήρη από απόψεως νομιμότητας συμφώνως προς τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του 

παρόντος. 

4. Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων, αυτώ δικαιολογητικών καταβάλλει εις 

τον διαχειριζόμενον την παγία προκαταβολήν ίσον χρηματικόν ποσόν προς ανανέωσις ταύτης, ίνα 

ούτω παραμένει εις χείρας τούτου πάντοτε το χορηγηθέν δια της αποφάσεως του συμβουλίου 

ποσόν. 

5. Τα δικαιολογητικά ταύτα μετά τα προσήκοντα έλεγχον παρά της αρμοδίας λογιστικής 

υπηρεσίας, υποβάλλονται εις το δημοτικόν συμβούλιον προς έγκρισιν των γενομένων 

δαπανών, μεθ’ εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των εν τω προϋπολογισμώ 

προβλεπομένων οικείων πιστώσεων δι’εκάστην των δαπανών τούτων και επ΄ ονόματι των 

πληρωθέντων δικαιούχων, γενομένης μνείας επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή 

εγένετο μέσω του διαχειριζόμενου την παγίαν προκαταβολήν υπαλλήλου. 

6. Κατά την λήξιν του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το ληφθέν παρ’ αυτού 

δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και κοινοτικόν ταμείον. 

7.Κατά λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του υπολόγου , 

ισχύουσιν  τα εν άρθ.32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαμβανόμενα .>> 

Με την αριθ.  7/99/2022   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή 

2.000,00 € και ορίστηκε ο ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πρόεδρος  συμβουλίου τοπικής κοινότητας  

ΚΟΥΤΑΛΑ    ως διαχειριστής αυτής. 
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Ο ανωτέρω υπόλογος παρέδωσε στην ταμειακή υπηρεσία τα δικαιολογητικά των δαπανών που 

έγιναν από την παγία προκαταβολή. Έπειτα από τον έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών ο 

ταμίας έθεσε αυτά υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής , για την προβλεπόμενη έγκριση . 

Σύμφωνα με την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η οικονομική επιτροπή 

αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού λάβει υπόψη της : 

• την απόφαση 7/99/2022 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συστάθηκε παγία 

προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής 

• το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) ως ισχύει 

• το αριθ. 270/2022 χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από 

το διαχειριστή αυτής 

• τα άρθρα 35 & 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, ως ισχύουν 

• τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή  

• τις αριθ.549/22, 767/22    αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης 

 Εισηγούμαστε : 

1. Να εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή και αναλήφθηκαν με το 

ένταλμα   270/2022    ΧΕΠ  

2. Να εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ΄ ονόματι των πληρωθέντων 

δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων Ότι η πληρωμή έγινε 

μέσω του διαχειριζόμενου την παγία προκαταβολή προέδρου, για τους κάτωθι κωδικούς 

αριθμούς: 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

Αριθ. 
παραστατ
ικού 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΟΝ/ΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΠΟΣΟ € Κ.Α.  
προϋπολογισμού  

1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΞ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. 
ΚΟΥΤΑΛΑ  

264/24-03-
2022 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.0004 

2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ  
Τ.Κ ΚΟΥΤΑΛΑ 

2/28-03-
2022 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.0004 

3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΞ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. 
ΚΟΥΤΑΛΑ 

4/30-03-
2022 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.0004 

4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΞ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  Τ.Κ. 
ΚΟΥΤΑΛΑ 

6/01-04-
2022 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.0004 

5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. 
ΚΟΥΤΑΛΑ  

12/04-04-
2022 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.0004 
 

6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

13/06-04-
2022 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.0004 
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. 
ΚΟΥΤΑΛΑ 

7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΞ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. 
ΚΟΥΤΑΛΑ 

16/08-04-
2022 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.0004 

8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΞ 
ΠΟΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ 
ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. 
ΚΟΥΤΑΛΑ 

17/11-04-
2022 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.004 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   1.190,40€  

 

           Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση των 

παραπάνω δαπανών που έγιναν από την Παγία προκαταβολή, με διαχειριστή τον κ.ΛΙΤΣΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Πρόεδρο συμβουλίου της Κοινότητας ΚΟΥΤΑΛΑ και η οποία αναλήφθηκε με το ένταλμα  

270/2022 Χ.Ε.Π., ποσού 2.000,00€ καθώς και την έγκριση έκδοσης ισόποσων χρηματικών 

ενταλμάτων, επ' ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών 

ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή προέδρου, για 

τους σχετικούς κωδικούς αριθμούς, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης  και λαμβάνοντας 

υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθμ. 7/99/2022 απόφασή της Οικονομικής 

Επιτροπής, την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 

173 του Ν.3463/2006 όπως ισχύουν, τις διατάξεις των άρθρων 35 και  37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959, 

όπως ισχύουν, το υπ' αριθμ. 270//2022 χρηματικό ένταλμα, τα σχετικά δικαιολογητικά δαπανών, τις 

υπ' αριθμ. 549/22, 767/22  Αποφάσεις Ανάληψης υποχρέωσης,  καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική 

νομοθετική διάταξη  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

       Α.- Εγκρίνει τις δαπάνες συνολικού ποσού  1.190,40 € που έγιναν από την Παγία 

προκαταβολή με  διαχειριστή τον κ.ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Πρόεδρο συμβουλίου της Κοινότητας           

ΚΟΥΤΑΛΑ  και η οποία αναλήφθηκε με το χρηματικό ένταλμα   270/2022 Χ.Ε.Π. ποσού 2.000,00 € 

       Β.- Εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ' ονόματι των πληρωθέντων 

δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του 

διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή  προέδρου, για τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς:  

 

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

Αριθ. 
παραστατ
ικού 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΟΝ/ΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΠΟΣΟ € Κ.Α.  
προϋπολογισμού  

1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΞ 264/24-03- ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.0004 
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ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. 
ΚΟΥΤΑΛΑ  

2022 

2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ  
Τ.Κ ΚΟΥΤΑΛΑ 

2/28-03-
2022 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.0004 

3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΞ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. 
ΚΟΥΤΑΛΑ 

4/30-03-
2022 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.0004 

4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΞ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  Τ.Κ. 
ΚΟΥΤΑΛΑ 

6/01-04-
2022 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.0004 

5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. 
ΚΟΥΤΑΛΑ  

12/04-04-
2022 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.0004 
 

6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. 
ΚΟΥΤΑΛΑ 

13/06-04-
2022 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.0004 

7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΞ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. 
ΚΟΥΤΑΛΑ 

16/08-04-
2022 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.0004 

8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΞ 
ΠΟΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ 
ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. 
ΚΟΥΤΑΛΑ 

17/11-04-
2022 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 148,80€ 20/6262.004 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   1.190,40€  

 

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

               Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 59/826/2022.- 

 

                                                                Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 15-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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