
                                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 3/2020 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 17/2020   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σύσταση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης έτους 2020. 

 
     Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα 17 Μαρτίου  2020  ημέρα  Τρίτη   και ώρα  09.00΄,  
συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.  5280/13-3-2020 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 
     Η συνεδρίαση σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, 
κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/2020). Κατόπιν νεότερης τηλεφωνικής συμφωνίας της Δημάρχου και Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής με τα μέλη αυτής, σύμφωνα και με το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) που αφορά την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων κατά 
το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε 
μέσω τηλεδιάσκεψης με βιντεοκλήση.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οκτώ (8) 
συνολικά τακτικά μέλη,  ήτοι:       

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
 
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 3ο  θέμα  της  ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη των μελών την από 18-2-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου,  που  
υπογράφεται από την Αντιδήμαρχο  Μητροπούλου Γεωργία και έχει ως εξής:  

 
ΘΕΜΑ : Σύσταση  παγίας προκαταβολής  Δημοτικών Κοινοτήτων Μελισσίων, Νέας Πεντέλης και Πεντέλης  έτους  
2020. 

 
Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 και άρθρο 35 του Β.Δ.17/5-15.06.59. 
β. Τις διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010. 
γ. Το Π.Δ. 80/2016. 
δ. Την με αριθμ.πρωτ.74449/29.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑΑ (ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010). 
ε. Το άρθρο 207 του Ν.4555/2018. 
στ. Την με αριθ. 1/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης  περί ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020. 
ζ. Το με αριθμ. πρωτ. 3729/996/21-01-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί «Επικύρωσης 

του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020». 
η. Την υπ΄αριθμ. 62038/05-09-2019 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.(ΦΕΚ 3440/Β΄/11.09.2019). 
θ. Το ΦΕΚ 697/β΄/20-3-2014   
 ι. Τηνυπ΄αριθμ.577/2019 Απόφαση του Πολυμελές Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 ια. Την υπ΄αριθμ. 178/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
 ιβ. Το Φ.Ε.Κ. 3742/Β΄/10-10-2019. 
 
1. Σας γνωρίζουμε ότι απαιτείται η λήψη απόφασης με την οποία: 

      α. Καθορίζεται το ύψος της παγίας προκαταβολής για κάθε Δημοτική Κοινότητα και συγκεκριμένα: 
➢ Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων   : ποσό 6.000,00 €    
➢ Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης     : ποσό 4.000,00 €    

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:   

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να,  Τακτικό Μέλος  

6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος  

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

ΑΔΑ: ΨΛΧΓΩΞ3-ΜΔΙ



➢ Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης : ποσό 4.000,00 €   
β.  Οι υπόλογοι για την διαχείριση της παγίας προκαταβολής για τις Δημοτικές Κοινότητες στο όνομα των οποίων 

θα εκδοθεί το σχετικό Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής έχουν οριστεί με την Απόφαση  178/2019 Δημοτικού Συμβουλίου 
ως εξής : 

•  Δροσάτος Νικόλαος  Πρόεδρος  Τοπικού  Συμβουλίου  Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων,  υπόλογος 
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής. 

•  Σουτάδη – Καπράλου Χρυσούλα, Πρόεδρος Τοπικού  Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, υπόλογος 
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής. 

•  Μιχελακάκης  Εμμανουήλ , Πρόεδρος  Τοπικού  Συμβουλίου  Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης, υπόλογος 
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής. 

γ.  Εγκρίνεται τις συστάσεις παγίας Δημοτικών Κοινοτήτων: 
➢ Ποσού 6.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.002 με τίτλο «Παγία Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας 

Μελισσίων» το οποίο θα κατατεθεί στον λογαριασμό της τράπεζας EUROBANK με IBAN 
GRΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και όλες οι δαπάνες της συγκεκριμένης παγίας θα εξοφλούνται από εκεί. 

➢ Ποσού 4.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α.00-8251.003 με τίτλο  «Παγία Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας 
Πεντέλης» το οποίο θα κατατεθεί στον λογαριασμό της τράπεζας EUROBANK με IBAN 
GRΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και όλες οι δαπάνες της συγκεκριμένης παγίας θα εξοφλούνται από εκεί. 

➢ Ποσού 4.000,00 €   σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.004 με τίτλο «Παγία  Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας 
Νέας Πεντέλης» το οποίο θα κατατεθεί στον λογαριασμό της τράπεζας EUROBANK με IBAN 
GRΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και όλες οι δαπάνες της συγκεκριμένης παγίας θα εξοφλούνται από εκεί. 

δ. Καθορίζεται το είδος των δαπανών που δύνανται να πληρώνονται από το ποσό της παγίας προκαταβολής  και 
αφορά σε οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που καθορίζει ο νόμος 3852/2010: 

• Η  δαπάνη  για  την  άμεση  αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα  στο  δίκτυο  ύδρευσης  και 
αποχέτευσης (αρθρ. 82 περιπτ. γ). 

• Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο  δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (αρθρ. 82 περίπτ. 
δ).  

• 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 (άρθρο 82 περίπτ. 
ε). 

• Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών 
χώρων (αρθρο 83 παρ. 2 . περίπτ. δ).     

Οι δαπάνες θα πραγματοποιούνται σε βάρος των πιστώσεων των Κωδ. Αριθμών του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1 00-6142.021 Αμοιβή ΕΥΔΑΠ για παροχή υπηρεσιών 2.500,00  

2 10-6262.002 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων κτιρίων του 
Δήμου 

1.000,00  

3 10-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 

1.000,00  

4 15-6262.001 Συντήρηση καυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων 10.000,00 

5 15-6264.001 Συντήρηση και επισκευή κλιματ. ανταλλ.κλπ 15.000,00 

6 15-6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 5.000,00 

7 15-6682.000 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 

8 15-7135.015 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 

9 20-6262.001 Συντήρηση και επισκευή αγαθών Χρήσης τρίτων ΔΕΗ 10.000,00  

10 20-6682. Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης   2.000,00  

11 20-7326.001 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου συνεργείου 
καθαριότητας 

1.000,00  

12 25-6275.001 Καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων 10.000,00  

13 25-6276. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 2.000,00  

14 30-6682. Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 500,00  

15 35-7135.002 Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων 3.000,00  

16 35-7135.004 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 10.000,00  

17 45-6662.002 Προμήθεια σωλήνων άρδευσης ύδρευσης υλικά στο 
Νεκροταφείο 

2.000,00  

18 45-6682.001 Προμήθεια αναλωσίμων μικροεργαλείων για την 
Υπηρεσία Νεκροταφείου 

1.000,00  

19 45-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00  

20 70-6682.001 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης για κάλυψη 
αναγκών ΠΠ 

1.000,00  

21 70-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός  3.000,00  

ΑΔΑ: ΨΛΧΓΩΞ3-ΜΔΙ



 
2. Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της παγίας προκαταβολής, τη διαδικασία απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, 

τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες υπολόγων , εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν.3463/2006 και 365 του 
Β.Δ. 17/5/15-06-1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν. 2362/95 και 22-32 του Π.Δ. 774/1980, άρθρο 207 
του Ν4555/2018.  

3. Παρακαλούμε για τις εγκρίσεις σύστασης παγίων των παραπάνω Δημοτικών Κοινοτήτων. 
4. Μετά την λήψη της Απόφασης παρακαλούνται οι υπόλογοι όπως προσέλθουν στο τμήμα Προϋπολογισμού και 

εξόδων για να παραλάβουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και οδηγίες τήρησης της κάθε Παγίας.  
 

 
 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά 

στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 173. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της παρ. 8 του άρθρου 
266 . 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133) και ειδικότερα του  άρθρου 207. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1. 

⎯ Το άρθρο 35 του Β.Δ. 17/5-15.06.59. 

⎯ Το Π.Δ 80/2016. 

⎯ Την με αριθμ.πρωτ.74449/29.12.2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑΑ (ΦΕΚ 2044/Β/30-12-2010). 

⎯ Την με αριθμ. 1/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης περί ψήφισης του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020. 

⎯ Το με αριθμ. πρωτ. 3729/996/21-01-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του   
προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2020. 

⎯ Την υπ’ αριθμ. 62038/05-09-2019 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.(ΦΕΚ 3440/Β΄/11.09.2019). 

⎯ Το ΦΕΚ 697/Β΄/20-3-2014.   

⎯ Την υπ’ αριθμ.577/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

⎯ Την υπ’ αριθμ. 178/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

⎯ Το ΦΕΚ Β΄3742/2019. 
 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Καθορίζει το ύψος της παγίας προκαταβολής για κάθε Κοινότητα του Δήμου Πεντέλης ως εξής:  
➢ Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων   : ποσό 6.000,00 €    
➢ Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης     : ποσό 4.000,00 €    
➢ Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης : ποσό 4.000,00 €   

2. Οι υπόλογοι για την διαχείριση της παγίας προκαταβολής για τις Κοινότητες στο όνομα των οποίων θα εκδοθεί το 
σχετικό Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής έχουν οριστεί με την Απόφαση  178/2019 Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής: 

•  Δροσάτος Νικόλαος  Πρόεδρος  Τοπικού  Συμβουλίου  Κοινότητας Μελισσίων,  υπόλογος Χρηματικού 
Εντάλματος Πληρωμής. 

•  Σουτάδη – Καπράλου Χρυσούλα, Πρόεδρος Τοπικού  Συμβουλίου  Κοινότητας Πεντέλης, υπόλογος 
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής. 

•  Μιχελακάκης  Εμμανουήλ , Πρόεδρος  Τοπικού  Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Πεντέλης, υπόλογος 
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής. 

3. Εγκρίνει τις συστάσεις παγίας των  Κοινοτήτων ως εξής: 
➢ Ποσού 6.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.002 με τίτλο «Παγία Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας 
Μελισσίων» το οποίο θα κατατεθεί στον λογαριασμό της τράπεζας EUROBANK με IBAN 
GRΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και όλες οι δαπάνες της συγκεκριμένης παγίας θα εξοφλούνται από εκεί. 
➢ Ποσού 4.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α.00-8251.003 με τίτλο  «Παγία Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας 
Πεντέλης» το οποίο θα κατατεθεί στον λογαριασμό της τράπεζας EUROBANK με IBAN 
GRΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και όλες οι δαπάνες της συγκεκριμένης παγίας θα εξοφλούνται από εκεί. 
➢ Ποσού 4.000,00 €   σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.004 με τίτλο «Παγία  Προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Νέας 
Πεντέλης» το οποίο θα κατατεθεί στον λογαριασμό της τράπεζας EUROBANK με IBAN 
GRΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και όλες οι δαπάνες της συγκεκριμένης παγίας θα εξοφλούνται από εκεί. 

4. Καθορίζει το είδος των δαπανών που δύνανται να πληρώνονται από το ποσό της παγίας προκαταβολής  και 
αφορά σε οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που καθορίζει ο νόμος 3852/2010: 

• Η  δαπάνη  για  την  άμεση  αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα  στο  δίκτυο  ύδρευσης  και 
αποχέτευσης (αρθρ. 82 περιπτ. γ). 

• Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο  δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (αρθρ. 82 περίπτ. 
δ).  

• 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 (άρθρο 82 
περίπτ. ε). 

• Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών 
χώρων (αρθρο 83 παρ. 2 . περίπτ. δ).     

ΑΔΑ: ΨΛΧΓΩΞ3-ΜΔΙ



Οι δαπάνες θα πραγματοποιούνται σε βάρος των πιστώσεων των Κωδ. Αριθμών του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1 00-6142.021 Αμοιβή ΕΥΔΑΠ για παροχή υπηρεσιών 2.500,00  

2 10-6262.002 Συντήρηση και επισκευή καυστήρων κτιρίων του 
Δήμου 

1.000,00  

3 10-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 

1.000,00  

4 15-6262.001 Συντήρηση καυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων 10.000,00 

5 15-6264.001 Συντήρηση και επισκευή κλιματ. ανταλλ.κλπ 15.000,00 

6 15-6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 5.000,00 

7 15-6682.000 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 

8 15-7135.015 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 

9 20-6262.001 Συντήρηση και επισκευή αγαθών Χρήσης τρίτων ΔΕΗ 10.000,00  

10 20-6682. Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης   2.000,00  

11 20-7326.001 Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου συνεργείου 
καθαριότητας 

1.000,00  

12 25-6275.001 Καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων 10.000,00  

13 25-6276. Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 2.000,00  

14 30-6682. Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 500,00  

15 35-7135.002 Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων 3.000,00  

16 35-7135.004 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 10.000,00  

17 45-6662.002 Προμήθεια σωλήνων άρδευσης ύδρευσης υλικά στο 
Νεκροταφείο 

2.000,00  

18 45-6682.001 Προμήθεια αναλωσίμων μικροεργαλείων για την 
Υπηρεσία Νεκροταφείου 

1.000,00  

19 45-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00  

20 70-6682.001 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης για κάλυψη 
αναγκών ΠΠ 

1.000,00  

21 70-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός  3.000,00  

 
5. Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της παγίας προκαταβολής, τη διαδικασία απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες υπολόγων , εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν.3463/2006 και 365 του 
Β.Δ. 17/5/15-06-1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν. 2362/95 και 22-32 του Π.Δ. 774/1980, άρθρο 
207 του Ν4555/2018.  

6. Μετά την λήψη της Απόφασης παρακαλούνται οι υπόλογοι όπως προσέλθουν στο τμήμα Προϋπολογισμού και 
εξόδων για να παραλάβουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα καθώς και οδηγίες τήρησης της κάθε Παγίας 
Προκαταβολής.  
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2020 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
               Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να 
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
6. Κρανιώτης Παναγιώτης 
7. Φειδοπιάστης Αντώνης 

 
  

                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 
 
 

                             Κεχαγιά  Δήμητρα 

ΑΔΑ: ΨΛΧΓΩΞ3-ΜΔΙ
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