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Αριθµός Πρακτικού 57
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 07-12-2020
...................................ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς το εγκρινόµενο ποσό δαπανών........................

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 δια περιφοράς µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 1 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1, παρ. 1, Πίνακας-εδάφιο 2∆ηµόσιες Υπηρεσίες της αριθ. ∆1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 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 το
Σάββατο,7

Νοεµβρίου

2020

έως

και

τη

∆ευτέρα,

30

Νοεµβρίου

2020»

και

στην

Αριθµ.∆1α/ΓΠ.οικ.:78363 Κοινή 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»

και

στην

υπ’

αριθ.

πρωτ.

∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε επικοινωνία µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σήµερα τηv 07η ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και
από ώρα 9:00 έως 11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 37212/03-12-2020
πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα
µέλη της, 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.

ΑΔΑ: Ω11ΒΩΛ7-ΒΤ7

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µε επικοινωνία µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έξι (6) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος,
Απόντες
1)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πλατής Σπυρίδων.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 599η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το 10ο 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.

ΑΔΑ: Ω11ΒΩΛ7-ΒΤ7

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
2.000,00 € και ορίστηκε ο ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ , Πρόεδρος συµβουλίου τοπικής κοινότητας
ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ 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. 846/20 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. 814/20 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
• την υπ’ αριθµ. 4/97/23.11.2020 Απόφαση του τοπικού Συµβουλίου ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
Εισηγούµαστε :
1. Να εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή και αναλήφθηκαν µε το ένταλµα
846/2020 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

1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ
Τ.Κ. Σ\ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ
ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΕΣ Τ.Κ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΩΡΩΝ
Τ.Κ. ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ο∆ΩΝ ΠΕΡΙΞ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ.
ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ο∆ΩΝ ΠΕΡΙΞ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ.
ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ο∆ΩΝ ΠΕΡΙΞ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Τ.Κ.
ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ

162/12-6-2020

2

3

4

5

6

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΝ/ΜΟ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

ΠΟΣΟ €

Κ.Α.
προϋπολογισµού

148,80€

20/6262.0004

164/16-6-2020

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

148,80€

20/6262.0004

165/18-6-2020

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

148,80€

20/6262.0004

166/21-6-2020

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

148,80€

20/6262.0004

167/24-6-2020

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

148,80€

20/6262.0004

191/16-11-2020

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

148,80€

20/6262.0004
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7

8

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ο∆ΩΝ ΠΕΡΙΞ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ.
ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ο∆ΩΝ ΠΕΡΙΞ
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ
∆ΡΟΜΩΝ Τ.Κ.
ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΗΣ

193/17-11-2020

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

148,80€

20/6262.0004

195/18-11-2020

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

148,80€

20/6262.0004

1.190,40 €

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση των
παραπάνω δαπανών που έγιναν από την Παγία προκαταβολή µε διαχειριστή τον κ.ΜΕΝΕΛΑΟ
ΣΚΟΥΡΤΗ, Πρόεδρο συµβουλίου Κοινότητας ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ και η οποία αναλήφθηκε µε το ένταλµα
846/2020 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.
Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια, Πούρος και
Σταυρέλης δήλωσαν γραπτώς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πως ψηφίζουν θετικά.

Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 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.
846/2020 Χ.Ε.Π. χρηµατικό ένταλµα, τα σχετικά δικαιολογητικά δαπανών, την υπ'αριθµ. 814/2020
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, την υπ’αριθµ. 4/97/23.11.2020 Απόφαση Τοπικού Συµβουλίου
ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ, 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. ΜΕΝΕΛΑΟ ΣΚΟΥΡΤΗ, Πρόεδρο συµβουλίου Κοινότητας ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ και η
οποία αναλήφθηκε µε το χρηµατικό ένταλµα 846/2020 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:
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Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
∆ΑΠΑΝΗΣ

Αριθ.
παραστατικού

1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ
Τ.Κ. Σ\ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ
ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΕΣ Τ.Κ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΩΡΩΝ
Τ.Κ. ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ο∆ΩΝ ΠΕΡΙΞ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ.
ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ο∆ΩΝ ΠΕΡΙΞ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ.
ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ο∆ΩΝ ΠΕΡΙΞ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Τ.Κ.
ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ο∆ΩΝ ΠΕΡΙΞ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ.
ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ο∆ΩΝ ΠΕΡΙΞ
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ
∆ΡΟΜΩΝ Τ.Κ.
ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ

162/12-6-2020

2

3

4

5

6

7

8

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΝ/ΜΟ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

ΠΟΣΟ €

Κ.Α.
προϋπολογισµού

148,80€

20/6262.0004

164/16-6-2020

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

148,80€

20/6262.0004

165/18-6-2020

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

148,80€

20/6262.0004

166/21-6-2020

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

148,80€

20/6262.0004

167/24-6-2020

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

148,80€

20/6262.0004

191/16-11-2020

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

148,80€

20/6262.0004

193/17-11-2020

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

148,80€

20/6262.0004

195/18-11-2020

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ

148,80€

20/6262.0004

ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΗΣ

1.190,40 €

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 57/599/2020.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 16-12-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

