
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 60

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 29-12-2020

    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, συvεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. στ., της υπ'

αριθ. ∆1α/ΓΠ.οικ.:78363 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020) «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 7 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως

και  τη  ∆ευτέρα  14  ∆εκεµβρίου  2020  και  ώρα  6:00»,  της  υπ’  αριθ.  πρωτ.

∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  της  υπ΄  αριθ.

426/ΑΠ  77233/13-11-2020 εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  σήµερα  τηv 29η ∆εκεµβρίου

2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'

αριθ.  39402/24-12-2020  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.

Στη 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  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 µέσω τηλεδιάσκεψης έξι (6) 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)Πνευµατικός

Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια  Κωνσταντίνα  (προσήλθε  κατά  τη  συζήτηση  του  2ου θέµατος  ηµερήσιας  διάταξης),

2)Πούρος Γεώργιος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης), 3)Ταγαράς

Βασίλειος.

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

    ΑΠΟΦΑΣΗ 653  η  : Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το  14ο θέµα της  ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση

δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή» αναφέρει τα εξής: “Σύµφωvα µε την υπ'

αριθµ.62038/5-9-2019  (ΦΕΚ  3440/τ.Β/11-9-2019)  Υπουργική  απόφαση  η  οποία  αντικαθιστά  την

υπ'αριθµ.  74449/29.12.2010  (ΦΕΚ  2044/30.122010  ΤΕΥΧΟΣ  Β΄),  το  υπ'αρίθµ.  64503/17-9-2019

έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς  και τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Κ∆Κ) όπως τροποποιήθηκαν από τις

διατάξεις  του  Ν.4555/2018,  “Στις  κοινότητες  συνιστάται  µε  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής

Πάγια  προκαταβολή  σε  βάρος  του  σχετικού  κωδικού  αριθµού  8251.0004  του  προϋπολογισµού

εξόδων του ∆ήµου.”. 

      Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυµίζει την υπ'αριθµ. 15/127/2020 Απόφαση της επιτροπής, µε θέµα

“Σύσταση Παγίας προκαταβολής έτους 2020”  και θέτει υπ'όψιν των µελών την  σχετική  εισήγηση  της

∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  του  ∆ήµου,  η οποία έχει ως εξής:

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

Στο άρθρο 35 του Β∆ 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.
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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.  15/127/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή
2000,00  € και  ορίστηκε  ο  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΝΕΛΛΟΣ,  Πρόεδρος  συµβουλίου  τοπικής  κοινότητας
ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ   ως διαχειριστής αυτής.
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 15/127/2020 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συστάθηκε παγία 
προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής

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

• το αριθ. 851/20 χρηµατικό ένταλµα µε το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από το 
διαχειριστή αυτής

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

• τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή 

• τις αριθ. 816/20   απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης

• την υπ’ αριθµ. 3/6/11.12.2020 Απόφαση του τοπικού Συµβουλίου ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

Εισηγούµαστε :

1. Να εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή και αναλήφθηκαν µε το ένταλµα
851 /2020 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 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

Αριθ.

παραστατικού 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΝ/ΜΟ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΠΟΣΟ € Κ.Α.  

προϋπολογισµού

1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΞ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ.
ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

697/28-09-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

148,80€ 20/6262.0004

2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ
Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

698/30-09-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

148,80€ 20/6262.0004

3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

702/6-10-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

148,80€ 20/6262.0004

4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

703/08-10-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

148,80€ 20/6262.0004

5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΞ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

704/10-10-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

148,80€ 20/6262.0004

6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΞ ΝΕΟΥ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ.
ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

3/18-11-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

148,80€ 20/6262.0004

7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ 

4/19-11-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

148,80€ 20/6262.0004
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ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ
Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

5/01-12-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

148,80€ 20/6262.004

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ
1190,40 €

 Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Πρόεδρος  εισηγείται  στην  Οικονοµική  Επιτροπή  την  έγκριση  των

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

ΚΑΝΕΛΛΟ, Πρόεδρο συµβουλίου Κοινότητας  ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ και η οποία  αναλήφθηκε  µε το ένταλµα

851/2020  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  ∆/νσης  Οικονοµικών

Υπηρεσιών.

      Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ. Πνευµατικός  και µεταξύ άλλων λέει ότι,  από ποσό

παγίας 2.000,00€, έχουν απορροφηθεί 1.190,00€ και ότι ο τρόπος  που έχει επιλέξει η ∆ηµοτική

αρχή  για  την Παγία  προκαταβολή   αναιρεί την  ανεξαρτησία  των  Προέδρων, και ότι ο  Πρόεδρος

κανονικά αποφασίζει σε συνεργασία µε το Τοπικό Συµβούλιο.

    Ο  Πρόεδρος  µεταξύ  άλλων  αναφέρει  ότι  η  προηγούµενη  δηµοτική  αρχή  δεν  έδινε  Πάγιες

προκαταβολές στους Προέδρους, ενώ η νυν εµπιστεύεται τους Προέδρους και δίνει Παγία.

    Ο κ.Πούρος  αναφέρει  µεταξύ  άλλων  ότι  η  ∆/νση  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  για  να  πληρώσει

χρειάζεται συγκεκριµένα έγγραφα, οπότε ουσιαστικά υπάρχει προέγκριση των δαπανών ώστε να

µην υπάρχουν προβλήµατα.

      Ο κ.Πνευµατικός αναφέρει ότι όλες οι εργασίες που γίνονται είναι καθαρισµοί και αυτό µπορεί

να σηµαίνει ότι η υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου δεν κάνει το καθήκον της  ή κάτι διαφορετικό

συµβαίνει και κάποια τιµολόγια δεν εγκρίθηκαν.

      Ο Πρόεδρος καταλήγει λέγοντας ότι η  προηγούµενη δηµοτική αρχή είχε απορρίψει την Παγία

προκαταβολή  στο  παρελθόν,  ενώ  η  νυν  ∆ηµοτική  αρχή  την  επανέφερε,  διότι  εµπιστεύεται  τους

Προέδρους  και δεν  τους  αντιµετωπίζει όλους  µε τον  ίδιο  τρόπο. Αναφέρει ότι υπάρχουν  κάποια

προβλήµατα  που  παραµένουν  ίδια,  ωστόσο  υπάρχουν  ασφαλιστικές  δικλείδες  και  έλεγχος  των

δαπανών και θα συνεχίσει να υπάρχει έλεγχος.

    Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης  και έχοντας υπ'όψιν

την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  υπ'αριθµ.  15/127/2020 απόφασή  της,  την  σχετική

εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72,

Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 όπως

ισχύει, τις διατάξεις   των άρθρων 35 και  37 του Β.∆. 17/5-15/6/1959, όπως ισχύουν,  το υπ'αριθµ.

851/2020  Χ.Ε.Π. χρηµατικό ένταλµα, τα σχετικά δικαιολογητικά δαπανών, την  υπ'αριθµ.816/2020

ΑΔΑ: ΨΘΧΗΩΛ7-ΥΛΡ



Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης, την υπ’αριθµ. 3/6/11.12.2020 Απόφαση Τοπικού Συµβουλίου

ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ, καθώς και κάθε  ισχύουσα σχετική νοµοθετική διάταξη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

διαχειριστή τον κ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟ, Πρόεδρο συµβουλίου Κοινότητας ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ και η οποία

αναλήφθηκε µε το χρηµατικό  ένταλµα 851/2020  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 

∆ΑΠΑΝΗΣ 

Αριθ.

παραστατικού 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΝ/ΜΟ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΠΟΣΟ € Κ.Α.  

προϋπολογισµού

1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΞ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ.
ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

697/28-09-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

148,80€ 20/6262.0004

2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 
Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

698/30-09-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

148,80€ 20/6262.0004

3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

702/6-10-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

148,80€ 20/6262.0004

4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

703/08-10-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

148,80€ 20/6262.0004

5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΞ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

704/10-10-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

148,80€ 20/6262.0004

6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΞ ΝΕΟΥ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ.
ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

3/18-11-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

148,80€ 20/6262.0004

7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ 
Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

4/19-11-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

148,80€ 20/6262.0004

8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΞ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
Τ.Κ. ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ 

5/01-12-2020 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

148,80€ 20/6262.004

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ
1190,40 €

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 60/653/2020.-  
Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 29-12-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΨΘΧΗΩΛ7-ΥΛΡ
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