
                            
                          

                       

                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

             Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 19/2022 

                  Συνεδρίασης του Διοικητικού  

              Συμβουλίου                     

                              Αριθ. Απόφασης:  69/2022 

                               

 

Την Τρίτη 20/12/22 και ώρα 10:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού, με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 

2040/16-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε 

κάθε ένα μέλος, με χρήση της υπηρεσίας e-presence, σε εφαρμογή της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 429/12-3-

2020(Β΄850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06,05,2020 (Β΄1704). 
 

Έγινε διαπίστωση, ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, 

συμμετείχαν οκτώ (8) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μιχάλης Υφαντής 1. Ματίνα Ζούλια 

2. Ισμήνη Παραδέλλη 2. Αλέξανδρος Μελισσάρης 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Μαρία Δημητριάδου 

4. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 4. Κλεονίκη (Κλαίρη) Γαρούφη 

5. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 5. Νίκος Πατσιαβούρας 

6. Μαρία Πατσαρίση 6. Γιώργος Γουνελάς 

7. Ειρήνη Κουμουτσέα 7. Βαρβάρα Κοσμάτου 

8. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου   

9. Ανδρέας Γαλανός (αναπλ. κας Κοσμάτου)   

 

Για την διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης τηρήθηκε πρακτικό, από την 

υπάλληλο του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 97/2021 απόφαση 

Προέδρου περί ορισμού τής.  

ΘΕΜΑ 1ο:  Απόδοση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2022 και αποδέσμευση 

διαχειριστή αυτής 
 

Ο προϊστάμενος Διοικητικού/Οικονομικού τμήματος κος Χρήστος Γιωτόπουλος, αναφέρει 

τα παρακάτω: 

Οι διατάξεις που αφορούν στη σύσταση πάγιας προκαταβολής από δήμους εφαρμόζονται 

και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ. Αυτό προκύπτει από τις διατάξεις 

των αντίστοιχων κεφαλαίων κατ’ άρθρο του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων : 

Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 236 όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 44 του 

Ν.4483/17 «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

              ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-236-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-44-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5/
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εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμιακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την 

περιουσία, εφαρμόζονται και στα ΝΠΔΔ 

Της παρ. 2 του άρθρου 240 «Οι διατάξεις – των παρ. 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζονται 

και στα νομικά πρόσωπα αυτά». 

 Για τα ΝΠΠΔ δεν ορίζεται διαφορετική διαδικασία ή ρύθμιση. Συνεπώς ισχύουν τα 

πληθυσμιακά κριτήρια που ισχύουν για τον αντίστοιχο ΟΤΑ στον οποίο ανήκει το ΝΠΔΔ. 

Διαδικασία απόδοσης παγίας προκαταβολής 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει την παγία προκαταβολή και ορίζει τον υπόλογο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.1 και 4 του άρθρου 173 του Ν.3463/06. 

2. Ο Πρόεδρος εκδίδει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη σύσταση της πάγιας 

προκαταβολής με την οποία διαθέτει τις πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 8251 του 

προϋπολογισμού του οικείου οικονομικού έτους. (περίπτ. Ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, 

όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18) 

3. Οι πληρωμές από τη πάγια προκαταβολή διενεργούνται με βάση έγγραφες εντολές 

του Προέδρου. Κάθε έγγραφη εντολή συνοδεύεται από αντίστοιχη απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης. (παρ.1 άρθρο 173 Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε από 

την παρ.1 του άρθρου 207 του Ν.4555/18) (περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18) (Απάντηση ΥΠ.ΕΣ. Νο 11) 

4. Ο διαχειριζόμενος την παγία προκαταβολή υπάλληλος 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 

οριζόμενα στο Π.Δ. 80/2016, το άρθ. 203 του Ν.4555/18 και το άρθ. 26 του Β.Δ. 17-5/15-6-59. 

(παρ.3 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59) 

5. 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 του Δ.Σ. ποσό και πάντα μέσα στα όρια του Κ.Α. του οικείου κωδικού. (παρ.4 

άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59). Το ποσό που ορίζεται στην παγία αφορά το ανώτατο ποσό που 

πρέπει να έχει στα χέρια του ο υπόλογος. Δεν 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 του Δ.Σ. 

6. Τα δικαιολογητικά μετά τον έλεγχο από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία 

υποβάλλονται στο Δ.Σ. το οποίο εκδίδει εγκριτική απόφαση. (παρ.5 άρθρο 35 Β.Δ. 17-

5/15-6-59) (περίπτ. Ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 

άρθρου 203 του Ν.4555/18) 

7. Στη συνέχεια εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων 

του προϋπολογισμού για την αναπλήρωση του αναλωθέντος ποσού της πάγιας 

προκαταβολής 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) (Απάντηση ΥΠ.ΕΣ. Νο 11) 

8. Κατά την λήξη του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το σύνολο του 

ποσού της παγίας προκαταβολής στο δημοτικό ταμείο και το διπλότυπο της εισπράξεως 

διαβιβάζεται στο Δ.Σ. ώστε με Απόφασή του να τον απαλλάξει της ευθύνης της παγίας 

προκαταβολής. (παρ.6 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-240-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-173-%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/94888_11541_2entoli-dimarxoy.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/94888_11541_2entoli-dimarxoy.doc
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-173-%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-207-%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/Questions/%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-35-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-35-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-35-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-35-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-35-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2018/08/4apofasi-egkrisis-dapanis-pagias-prokatavolis.doc
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-35-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-35-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-35-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-58-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-173-%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/Questions/%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/6apof-%CE%BFe-gia-apallagi-ypologoy.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/6apof-%CE%BFe-gia-apallagi-ypologoy.doc
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-35-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-35-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
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 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) 

 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.Δ. 17-5/15-6-59. (παρ.7 άρθρο 35 

Β.Δ. 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.1άρθ.37Β.Δ. 17-5/15-6-59). 

Οι υπόλογοι διαχειριστές πάγιων προκαταβολών των Ο.Τ.Α. ευθύνονται για τη νόμιμη 

διαχείριση των χρημάτων που έλαβαν, καθώς και για την ασφαλή φύλαξη των 

παραστατικών πληρωμής και των δικαιολογητικών που στηρίζουν τις εκάστοτε 

διενεργούμενες δαπάνες, βάσει των οποίων ελέγχεται η νομιμότητα και κανονικότητα 

αυτών. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται απώλεια, έλλειψη ή φθορά 

χρημάτων, δικαιολογητικών ή παραστατικών στοιχείων οιασδήποτε πληρωμής στη 

διαχείριση υπολόγου, που λογοδοτεί ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στους οποίους 

περιλαμβάνονται και οι διαχειριστές πάγιων προκαταβολών, η οποία απώλεια, έλλειψη ή 

φθορά επήλθε συνεπεία εξωγενών παραγόντων με ιδία υλική υπόσταση – σε 

αντιδιαστολή με την έλλειψη που επέρχεται συνεπεία της διαχειριστικής τους δράσης – το 

Ελεγκτικό Συνέδριο (δια του αρμοδίου Κλιμακίου) είναι αρμόδιο να αποφαίνεται, με 

πράξη του, για την απαλλαγή ή μη από την ευθύνη, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση 

του εκάστοτε υπολόγου. Στην περίπτωση δε αυτή, ο υπόλογος πρέπει να επικαλεστεί και 

να αποδείξει ότι συμμορφώθηκε πλήρως  με  τους κανονισμούς της υπηρεσίας του και 

επέδειξε την επιμέλεια που συνήθως επιδεικνύει στις προσωπικές του υποθέσεις (ευθύνη 

για συγκεκριμένη  ελαφρά  αμέλεια,  βλ.  άρθρο  333  Α.Κ.).  Το  κριτήριο,  όμως, της 

συγκεκριμένης ελαφράς αμέλειας έχει εφαρμογή, μόνον όταν ο υπόλογος είναι 

αμελέστερος από το μέσο συνετό άνθρωπο του κύκλου του και, επομένως, αν ο υπόλογος 

δεν αποδείξει το γεγονός αυτό, ευθύνεται με μέτρο την αφηρημένη  ελαφρά  αμέλεια. 

Δηλαδή,  στην   περίπτωση  αυτή,   ευθύνεται  για την απώλεια, αν δεν επέδειξε, ως προς 

τη φύλαξη των απολεσθέντων (χρημάτων, υλικού ή παραστατικών), την επιμέλεια του 

μέσου συνετού ανθρώπου που κινείται εντός του οικείου κύκλου επαγγελματικής 

δραστηριότητας. Εφόσον, λοιπόν, η ευθύνη του υπολόγου για ελαφρά 

συγκεκριμένη  αμέλεια  συνιστά  ευνοϊκή  γι’ αυτόν  ρύθμιση,  αν  διαπιστωθεί ότι η 

συμπεριφορά που επέδειξε ως προς τη φύλαξη των απολεσθέντων δεν αποκλίνει από 

εκείνη του μέσου συνετού ανθρώπου του επαγγελματικού κύκλου του, αυτός 

απαλλάσσεται από την ευθύνη για την απώλεια και δεν ερευνάται αν η εν λόγω 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-173-%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026139_N0000000518&ids=3058,3059,3060,3063
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026139_N0000000518&ids=3058,3059,3060,3063
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-35-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-35-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-35-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-37-5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-37-5/
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συμπεριφορά αποκλίνει από τη δική του ατομική συνήθη συμπεριφορά. (Ελ.Συν. Κλιμ.Β 

Πράξη 5/2016) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΠ με την υπ’ αριθ. 1/2022 

(ΑΔΑ: 9ΣΣΝΟΛΥΡ - ΟΡΑ) απόφασή του με θέμα «Σύσταση παγίας προκαταβολής και 

ορισμός υπόλογου διαχειριστή αυτής, για το έτος 2022»,  σύστησε την παγία προκαταβολή 

και α) καθόρισε τις δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και 

το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς 

αριθμούς του προϋπολογισμού έτους 2022,  β) καθόρισε το ανώτατο ποσό αυτής σε 4.000,00 

€ και γ) όρισε ως υπόλογο διαχειριστή αυτής τον κ. Πετρόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, 

μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Οικονομικού, του Τμήματος 

Διοικητικού/Οικονομικού. 

Με το υπ. αριθ. Α26/19-01-2022 χρηματικό ένταλμα πληρωμής μεταφέρθηκε στον 

λογαριασμό  …..70492, Παγίας Προκαταβολής, που διατηρεί το Ν.Π. στο Τραπεζικό 

Ίδρυμα Eurobank Εργασίας το ποσό των 4.000,00€. 

Εν συνεχεία ο κος Πετρόπουλος Κων/νος πραγματοποίησε τις ακόλουθες δαπάνες από 

την παγία προκαταβολή έτους 2022, ανά Κ.Α.Δ. ως ακολούθως : 
 

ΧΕΠ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 

ΣΕΙΡΑ 

ΧΕΠ 

ΑΡΙΘ. 

ΧΕΠ 

ΗΜ. 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α. 

ΕΞΟΔΟΥ 

ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Α 118 21-Μαρ-22 Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

(ΣΜΕ1/2022) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ (ΜΕΣΩ 

ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2022) 

10-6462.001 171,04 0,08 171,12 

Α 164 01-Απρ-22 ΜΠΑΡΜΠΑΣ Τ. 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ 

ΚΟΥΤΙΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΕ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΟΠΑΠ (ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2022) 

15-7135.003 161,20 0,00 161,20 

Α 298 20-Ιουν-22 ΤΡΟΥΛΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΙΧΤΥΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ (ΜΕΣΩ 

ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2022) 

15-7135.001 97,96 0,00 97,96 

Α 299 20-Ιουν-22 EUROBANK 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ …..492 EUROBANK 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

(ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΕΤΟΥΣ 2022) 

00-6525.001 1,20 0,00 1,20 

Α 326 08-Ιουλ-22 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑ

ΝΤΙΝΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ 

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΔΟΠΑΠ (ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2022) 

15-7135.001 173,52 0,08 173,60 

Α 335 08-Ιουλ-22 EUROBANK 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ …..492 EUROBANK 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ  08/07/2022 (ΜΕΣΩ 

ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 

2022) 

00-6525.001 1,20 0,00 1,20 

Α 337 14-Ιουλ-22 ΓΛΑΡΟΣ - Α.Φ. 

ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ. 

ΕΠΕ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΜΕΣΩ 

ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2022) 

15-6472.001 278,26 19,34 297,60 

Α 359 14-Ιουλ-22 EUROBANK 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ …..492 EUROBANK 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ  14/07/2022 (ΜΕΣΩ 

ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 

2022) 

00-6525.001 1,20 0,00 1,20 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-52016-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF-%CE%B2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-52016-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF-%CE%B2/
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Α 369 19-Ιουλ-22 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. 

ΚΟΝΤΟΡΗΓΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΔΟΠΑΠ (ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2022) 

15-6662.001 114,02 0,06 114,08 

Α 371 19-Ιουλ-22 EUROBANK 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ …..492 EUROBANK 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ  19/07/2022 (ΜΕΣΩ 

ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 

2022) 

00-6525.001 1,20 0,00 1,20 

Α 466 26-Σεπ-22 T.B.S. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕ

ΝΕΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙ

ΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ (ΜΕΣΩ 

ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2022) 

15-7135.003 107,83 0,05 107,88 

Α 516 15-Νοε-22 ΚΑΡΥΔΑΣ Χ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΧΟΡΔΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΑΝΟΥ LEGNICA 

(ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

2022) 

15-6471.001 99,15 0,05 99,20 

Α 567 11-Νοε-22 Α. Γ. 

ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ 

- ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 

& ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 

ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ. (ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2022) 

15-6275.001 148,80 0,00 148,80 

Α 586 16-Νοε-22 EUROBANK 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ …..492 EUROBANK 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ  11/11/2022 (ΜΕΣΩ 

ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 

2022) 

00-6525.001 1,20 0,00 1,20 

Α 600 25-Νοε-22 ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. 

ΚΟΝΤΟΡΗΓΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ  (ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2022) 

15-6662.001 336,60 11,22 347,82 

Α 601 25-Νοε-22 EUROBANK 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ …..492 EUROBANK 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ  25/11/2022 (ΜΕΣΩ 

ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 

2022) 

00-6525.001 1,20 0,00 1,20 

A  617 07-Δεκ-22 ΓΛΑΡΟΣ - Α.Φ. 

ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ. 

ΕΠΕ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΥΟ (2) 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΠΌ 

14-10-2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 02-12-2022  

(ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2022) 

15-6472.001 278,40 19,20 297,60 

Α 618 08-Δεκ-22 ΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚ

Η 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 

ΑΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΟ 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ "Μ. 

ΜΑΡΣΩ" ΤΟΥ ΔΟΠΑΠ, ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

(ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2022) 

15-6662.002 150,66 0,00 150,66 

Α 619 08-Δεκ-22 EUROBANK 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

ΕΝΤΟΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

…..492 EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΙΣ  08/12/2022 (ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022) 

00-6525.001 1,20 0,00 1,20 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.125,84 50,08 2.175,92 

 

Το πραγματικό ποσό που δαπάνησε ο διαχειριστής της Παγίας Προκαταβολής 

οικονομικού έτους 2022 είναι 2.125,84€. Η διαφορά από το συνολικό αναγραφόμενο ποσό 

2.175,92€, που αποτυπώνεται στον πίνακα είναι 50,08€ και αφορά σε κρατήσεις 
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προμηθειών – υπηρεσιών οι οποίες αποδόθηκαν  από την ταμειακή υπηρεσία του ΔΟΠΑΠ 

προς τη Δ.Ο.Υ. και τα αντίστοιχα ταμεία. 

Κατόπιν τούτων το ποσό που επεστράφη, στις 08/12/2022 με τα Γραμμάτια Είσπραξης 

Α448 είναι 1.874,16 €  και με το Α449 είναι 2.125,84€ (1.874,16 €+2.125,84 € = 4.000,00 €). 

Κατά συνέπεια εισηγούμαι προς το Διοικητικό Συμβούλιο : 

Α) Την έγκριση των ανωτέρω δαπανών που διενεργήθηκαν με την παγία προκαταβολή 

του οικονομικού έτους 2022. 

Β) Την απαλλαγή ευθύνης του διαχειριστή της παγίας προκαταβολής έτους 2022, κ. 

Πετρόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας/κλάδου ΠΕ 

Οικονομικού, του Τμήματος Διοικητικού/Οικονομικού. 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την απόδοση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2022 και αποδεσμεύει τον 

διαχειριστή αυτής,  σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό  69/2022 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Ισμήνη Παραδέλλη 

 Μιχάλης Χατζής 

Μιχάλης Υφαντής Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου 

 Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου 

 Μαρία Πατσαρίση 

 Ειρήνη Κουμουτσέα 

 Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου 

 Ανδρέας Γαλανός 
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