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ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 11η Νοεμβπίος 2020, εκέξα Σεηάπηη θαη ψξα 17.30, κεηά απφ
γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε απιθμό 24/6-11-2020, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη
δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα ηελ αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ69/133/νηθ. 20764/7-112020 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (24) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη
ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο:
1) νισκνχ Αηθαηεξίλε- Πξνεδξεχνπζα Αληηπξφεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνχινπ ΗνπιίαΓξακκαηεχνπζα, 3) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5)
Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 6) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 7) Πεηξφπνπινο
Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 8) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο,
10) Αζπξνχιηα νθία, 11) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 12) Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 13) Μνδέο Αζαλάζηνο,
14) Νηάξνπ Μαξία, 15) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 16) Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 17) Σνπιγαξίδεο
Θεφδσξνο, 18) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 19) Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 20) Βνξίζεο Γηνλχζηνο,
21) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 22) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 23) Μνίξαιεο Νηθφιανο, 24) Μπαθαιάξνο
Υξήζηνο, 25) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 26) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 27) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 28)
Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, 29) Παηνχραο Υξήζηνο, 30) Ρψξνο Γεψξγηνο, 31) βφιεο
Κσλζηαληίλνο, 32) ηαδήκαο Βαζίιεηνο θαη 33) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο.
Οη θ.θ. Γθέζηα Δηξήλε, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Καπθάο Γεψξγηνο, Κνπλάβεο
Αληψληνο, Σδαλάθνο Νηθφιανο, Φηινπνχινπ Μαξία θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ
εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ, σπέη δε Γπαμμαηεύοςζαρ αλέιαβε ε θα
Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία.
Οη θ.θ. Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο,
Γξεγφξεο Ζιίαο, Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Σξηαληαθπιιφπνπινο
Ναπνιέσλ, Σζηκπνχθεο Ησάλλεο θαη Φσκάο Πέηξνο δελ εηζήιζαλ απφ ηελ αξρή ηεο
ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγφηεξα, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Ο θ. Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, δελ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε, απνπζηάδσλ
δηθαηνινγεκέλα, σπέη δε Πποεδπεύοςζαρ αλέιαβε ε θα νισκνχ Αηθαηεξίλε.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε εηζήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ε θα Πξνεδξεχνπζα θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………..........
(Γηεπθξηλίδεηαη φηη ήδε εηζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, Φσκάο
Πέηξνο, Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, ακνχξε- Βαγελά Αθξηβή,
Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ θαη Γξεγφξεο Ζιίαο, ελψ
απνρψξεζε ν θ. Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο).

ηε ζπλέρεηα, ε θα Πξνεδξεχνπζα εηζάγεη ην αξηζ. 2 ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο: «Έγθξηζε 6εο Αλακφξθσζεο πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Παηξέσλ έηνπο 2020
(ζρεηηθή ε αξηζ. 799/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο).
Σο ώμα, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ απνρψξεζαλ απφ ηε ζπλεδξίαζε νη
θ.θ. Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο θαη Βνξίζεο Γηνλχζηνο, άθνπζε ηελ θα Πξνεδξεχνπζα, ηνλ
αξκφδην εηζεγεηή Αληηδήκαξρν, ηελ δηφξζσζή ηνπ ζηελ αξηζ. 799/2020 απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 2ν ζέκα, θαζψο επίζεο θαη ηελ
ζπκπιήξσζε ηεο απφθαζεο κε 6ν ζέκα, σο θάησζη:
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1) Σο απιθ. 2ο θέμα διοπθώνεηαι υρ ππορ ηα ποζά ηυν κυδικών υρ εξήρ:
Θέμα 2ο
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αξηζ. 308/26-10-2020 νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
(ΑΓΑ: ΧΗΜΧΞΗ-ΟΦΧ) θαη πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Παηξέσλ λα ζπκκεηάζρεη ζε αλαγθαζηηθφ
πιεηνδνηηθφ ειεθηξνληθφ πιεηζηεξηαζκφ πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ 04ε-12-2020 γηα ηελ αγνξά
αθηλήηνπ (νηθφπεδν έθηαζεο 10.396,41 η.κ.) ζηελ πεξηνρή ΒΗΟ.ΠΑ. ηδηνθηεζίαο ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ.
ψζηε ζ’ απηφλ ηνλ ρψξν λα αλεγεξζεί ην Κέληξν Απνηέθξσζεο Νεθξψλ, δημιοςπγούμε δύο -2Κ.Α. Δξόδυν, α) Γηα ηελ έθδνζε ηεο απαηηνχκελεο εθ ηνπ λφκνπ εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ, ποζού 93.000 € θαη β) Γηα ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ (ζε
πεξίπησζε επδνθίκεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ποζό 527.000,00 € (κέγηζην
πνζφ ζπκκεηνρήο – κε βάζε ηελ πξναλαθεξφκελε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ - ζηνλ
δηαγσληζκφ 620.000€ εθ ηνπ νπνίνπ ην πνζφ ησλ 93.000€ αθνξά ζηελ έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο θαη ην ππφινηπν πνζφ ησλ 527.000€ γηα ηελ αλσηέξσ αγνξά) σο θάησζη:
Νέοι
Κ.Α. ΔΞΟΓΩΝ
00-6819.00001

45-7112.00000

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Λνηπέο εγγπήζεηο –Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζε
αλαγθαζηηθφ πιεηζηεξηαζκφ γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο
ΒΗΟΠΑ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο αλέγεξζεο ηνπ
Κέληξνπ Απνηέθξσζεο Νεθξψλ
Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ- Αγνξά νηθνπέδνπ
ηδηνθηεζίαο ΒΗΟΠΑ, απφ αλαγθαζηηθφ πιεηζηεξηαζκφ γηα ηελ
αλέγεξζε ηνπ Κέληξνπ Απνηέθξσζεο Νεθξψλ

ΠΟΟ

€
+93.000,00

+ 527.000,00

+ 620.000,00 €

ΤΝΤΝΟΛΟ

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 μειώνεηαι και
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό ηυν 253.620,76 €
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΘΔΜΑ 6ηρ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ 2020
6ο ΘΔΜΑ
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αξηζ. 140/05-11-2020 (ΑΓΑ 68ΦΑΟΛΑΟ- Α03) απφθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κνηλσληθνχ Οξγαληζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαζψο θαη
ηελ αξηζ. 335/2020 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πεξί
έγθξηζεο ηεο αηηνχκελεο έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Οξγαληζκνχ πξνο ηνλ
Γήκν Παηξέσλ, γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ ηακεηαθνχ
πξνβιήκαηνο – ζηελφηεηαο, πνπ παξνπζηάζηεθε ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζπλερνχο θαη
απμαλφκελεο αληηκεηψπηζεο ηνπ COVID-19, δημιοςπγούμε έλα λέν Κ.Α. Δμφδσλ κε ην
πνζφ ησλ 399.967,32 € ελψ μειώνοςμε ηαπηφρξνλα θαη ηζφπνζα ηνλ ζρεηηθφ Κ.Α. Δμφδσλ
00-6495.00016 «ΤΠ.Δ. - Γαπάλεο πξνο θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ
πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ COVID-19.» σο εμήο :
Α) δεκηνπξγία ηνπ λένπ Κ.Α. Δμφδσλ
2)

ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
.
00-6731.00003

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ Κνηλσληθφ Οξγαληζκφ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ
ΤΝΟΛΟ

Β) ενώ ηαςηόσπονα μειώνοςμε ιζόποζα ηον ζσεηικό Κ.Α.Δξόδυν για ηον
ΝΕΟΣ Κ.Α.Δ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ €
+ 399.967,32

+ 399.967,32 €

COVID -19.
ΠΟΟ

€

2
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.
00-6495.00016

ΤΠ.Δ. - Γαπάλεο πξνο θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ
αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ
COVID-19
ΤΝΟΛΟ

-

399.967,32

- 399.967,32 €

ςνεπώρ, μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 παπαμένει αμεηάβληηο ζηο ποζό ηυν
243.051,96 €.

Σο ώμα άθνπζε επίζεο ηνλ θ. Γήκαξρν, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ
παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο – δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη φιεο ηηο παξαηεξήζεηο
πνπ θαηεηέζεζαλ επί ηνπ ζέκαηνο.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ηο ώμα, επί ηεο αξηζ. 799/2020 απφθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, φπσο απηή δηνξζψζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ αξκφδην
εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(38 ζεηηθέο ςήθνη)
Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ:
α)
Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α') φπνπ νξίδνληαη ηα εμήο:
1. Γηαξθνχληνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απαγνξεχεηαη κεηαθνξά πηζηψζεσο απφ θεθαιαίνπ εηο
θεθάιαηνλ θαη απφ άξζξνπ εηο άξζξνλ. 2. Δμαηξεηηθψο πιελ ησλ ελ ησ πξνυπνινγηζκψλ
εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ δη' εθηέιεζηλ έξγσλ, πεξί ψλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνχ θαη
θνηλνηηθνχ θψδηθνο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πηζηψζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνχ ή
θαηαζηάληνο αλεθίθηνπ πξνο επαχμεζηλ άιιεο πηζηψζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ
ηνπ απηνχ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγία πηζηψζεσλ δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνχζαο
αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ. 3. Ζ θαηά κεηαθνξάλ δηάζεζηο ησλ θαηά ηελ
πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πηζηψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθψλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ εγθξηλνκέλσλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 3777/1957. Αη απνθάζεηο
δένλ λα θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα θαη άξζξα, πξνο αχμεζηλ ησλ πηζηψζεσλ ησλ νπνίσλ
κεηαθέξνληαη ηα αλαιακβαλφκελα πνζά ή λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα θαη άξζξα, άηηλα δένλ
λα δεκηνπξγεζνχλ νζάθηο πξφθεηηαη πεξί απξνφπηνπ δαπάλεο. 4. Πξνο πξφιεςηλ ελδερνκέλεο
αλεπαξθείαο ησλ πηζηψζεσλ δη' απξνφπηνπο δαπάλαο, αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνυπνινγηζκψ ηνπ
δήκνπ πίζησζηο ππφ ίδηνλ θεθάιαηνλ ππφ ηίηινλ «Απνζεκαηηθφλ» θαη άξζξνλ ππφ ηνλ ηίηινλ
«Πνζφλ δηαζέζηκνλ πξνο αλαπιήξσζηλ ησλ πηζηψζεσλ, αίηηλεο ήζεινλ επξεζή ελ αλεπαξθεία, σο
θαη δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνχζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ». 5. Γηα ηελ
πιεξεζηέξαλ απφ πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινχζεζηλ θαη εκθάληζηλ ηεο θηλήζεσο ησλ
δηα κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνπκέλσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απμνκεηψζεσλ
ησλ πηζηψζεσλ, ε κεηαθνξά ηνχησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε παξαγξάθσ 4 ηνπ παξφληνο
πξνβιεπνκέλνπ Κεθαιαίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ».
2)
Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3536/07, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο νη απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ή
θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνχλ αλακνξθψζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Ο.Σ.Α.,
ζπλνδεπφκελεο απφ ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Ζ πξνζεζκία ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην
ηνπ λ. 3463/2006, ζηελ πεξίπησζε απηή, νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο. Σα αξκφδηα φξγαλα πνπ
ελεξγνχλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
ππέρνπλ, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ πνηληθή επζχλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζχλε θαηά ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 141, 142 θαη 143 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ λ. 3463/2006.
3)
χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνηειεί
θαη’ νπζία ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε απηφο. Άξα, γηα ηελ έθδνζε ηεο
3
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ηξνπνπνηεηηθήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφθαζεο, απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη
δηαδηθαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. (ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012). χκθσλα
πάληα κε ην ίδην έγγξαθν, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3536/2007 ν
λνκνζέηεο ζέιεη λα ξπζκίζεη έλα επηκέξνπο δήηεκα κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηα ελ γέλεη
ηζρχνληα- θαη δε ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ε επνπηεχνπζα αξρή νινθιεξψλεη ηνλ έιεγρν
λνκηκφηεηαο ηεο απφθαζεο αλακφξθσζεο.
Απφ ην παξαπάλσ έγγξαθν ζπλάγεηαη φηη εθηφο απφ ηελ εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ
απαηηείηαη θαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη δηαδηθαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία,
γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
4)
Με ην Ν. 4172/2013 νξίδεηαη φηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή δηαβνχιεπζεο
δηαηππψλνπλ ηε γλψκε ηνπο κφλν θαηά ην ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη δελ
απαηηείηαη εθ λένπ γλσκνδφηεζή ηνπο γηα φπνηεο αλακνξθψζεηο ηνπ αθνινπζήζνπλ. (παπ 5
άπθπο 77 Ν. 4172/2013). Τπελζπκίδεηαη φηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνεηνηκαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηαζέηεη ην
πξνζρέδην απηνχ ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ, ε εθηειεζηηθή
επηηξνπή ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηπρφλ πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη ηεο
επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο, εθφζνλ απηή ππάξρεη. Δάλ ην πξνζρέδην δελ θαηαξηηζηεί ή δελ
ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ηφηε θαηαξηίδεηαη απφ απηήλ. (παξ 5 άξζξν 77
Ν. 4172/2013). πλεπψο, ζχκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012, εθηφο ησλ ξεηά
εμαηξνπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηαηχπσζεο γλψκεο απφ ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηελ
επηηξνπή δηαβνχιεπζεο, κε ην λ. 4172/2013, νη ππφινηπεο ελέξγεηεο αλακφξθσζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, αθνινπζνχλ ηελ ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη δηαδηθαζίαο κε ηε ςήθηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.











θαη ζχκθσλα κε:
Σελ παξ. 5 άξζξν 23 Ν. 3536/07
Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α')
Σν άξζξν 83 ΒΓ
Σν εγγ. ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012
Σελ παξ. 5 άξζξν 77 ηνπ Ν. 4172/2013
Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, έηνπο 2020, ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ.
1/2020 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ.
πξση. 11.520 04/02/2020 απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ, Γπη. Διιάδαο
θαη Ηνλίνπ, κε ΑΓΑ: ΧΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΗΖ
Σελ ππ’ αξηζ. ΚΤΑ νηθ. 55905/29.07.2019 (ΦΔΚ 3054/29.07.2019 ηεχρνο Β΄) «Παξνρή
νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020ηξνπνπνίεζε ηεο 7028/2004 (ΦΔΚ 253 Β΄) απφθαζεο
Σν άξζξν 161 ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ λένπ Κψδηθα ∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη Ν.4483/2017
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010

ηο Γημοηικό ςμβούλιο εγκπίνει ηην 6η Αναμόπθυζη ηος πποϋπολογιζμού
οικονομικού έηοςρ 2020 σο εμήο:
Θέμα 1ο
Λακβάλνληαο ππφςε:
Α) Σελ εηθφλα ησλ Κ.Α. Δμφδσλ θαηά ηελ 31ε-10-2020, γηα ηηο πιεξσκέο απφ ππνρξεψζεηο ηνπ
Γήκνπ γηα νθεηιέο Π.Ο.Δ. (παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε) θαη θαζφηη θάπνηεο εμ απηψλ, έρνπλ ήδε
ηαθηνπνηεζεί κέζσ άιινπ Κ.Α Δμφδσλ απφ Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ, πποβαίνοςμε - κέζσ αναμόπθυζηρ - ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ Κ.Α. Δμφδσλ
κεηψλνληάο ηνπο θαηά ην ππεξβάιινλ πνζφ, εληζρχνληαο έηζη ηζφπνζα ην απνζεκαηηθφ, σο εμήο:
Κ.Α. Δ.

ΣΗΣΛΟ
ΓΑΠΑΝΩΝ

ΣΔΛΗΚΟ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ

ΣΗΜΟΛ/ΘΔΝΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ

4

ΑΔΑ: ΨΩΣ9ΩΞΙ-09Ο
00-8112

Ακνηβέο αηξεηψλ αξρφλησλ θαη
ηξίησλ

25.223,41

18.151,87

-7.071,54

00-8113

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ

53.193,41

51.717,69

-1.475,72

00-8115.00000

Γηάθνξα έμνδα

411.928,39

321.146,89

-90.781,50

ΤΝΟΛΟ

490.345,21

391.016,45

-99.328,76 €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 αςξάνεηαι και
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό 221.880,76 €
Β) Σακηοποιούμε ηελ νκάδα δαπαλψλ -85- Π.Ο.Δ σο πξνο ηελ είζπξαμε ηεο νκάδαο εζφδσλ 32
«ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ
ΔΣΖ» σο εμήο:
ΟΜΑΓΑ ΗΗ: χκθσλα κε ηελ Αξηζ. Πξση. 55905/29-07-2019 ΚΤΑ Π/Τ έηνπο 2020, {Καηά ηελ
αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δεν επιηπέπεηαι η μείυζη ηος
ζςνολικού ποζού πος εγγπάθηκε ζηην ομάδα δαπανών «85» θαηά ηελ θαηάξηηζή ηνπ, παξά
κφλν εάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Π/Τ ηα εηζπξαρζέληα πνζά απφ ηελ νκάδα εζφδσλ «32»
δηθαηνινγνχλ ηε κείσζε ησλ πξνβιέςεσλ κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ απφ
Π.Ο.Δ/νκάδα «85»}.
ηελ πεξίπησζε απηή, ν Π/Τ αλακνξθψλεηαη θαη ε νκάδα δαπαλψλ «85» κεηψλεηαη θαηά ην
επηπιένλ πνζφ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα εηζπξαρζεί απφ ηελ νκάδα «32» κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο,
εθαξκνδφκελνπ γηα ηελ εθηίκεζε απηή ρξνλνινγηθνχ πνζνζηνχ αλάινγνπ κε ην ρξφλν θαηά ηνλ
νπνίν επηηεχρζεθε ε ππέξβαζε ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηελ νκάδα «32».
πγθεθξηκέλα:
ηνλ πξνυπνινγηζκφ 2020 ζηελ θαηεγνξία 32 «Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα θαηά ηα
παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε», κεηά ηελ ηαθηνπνηεηηθή αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο
2020 (θιείζηκν 31/12/2019), εγγξάθεθαλ ηα εηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα παξειζφλησλ
εηψλ πνζνχ 66.208.211,93 € θαη επαλαυπνινγίζηεθε ην επηηξεπφκελν πνζφ πνπ έπξεπε λα
εγγξαθεί ζηνλ Κ.Α. 85 «Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα
ΠΟΔ εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο» (επηζθάιεηεο), ζχκθσλα κε ηελ είζπξαμε 31/12/19 θαη ζηελ
θαηεγνξία 85 εγγξάθεθε πνζφ 64.958.211,93 € ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο, πνζφ ην νπνίν πξνθχπηεη
απφ ηελ αθαίξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο είζπξαμεο ηνπ θσδηθνχ 32 (1.250.000,00 €) απφ ην
κεηαθεξφκελν πνζφ αλείζπξαθησλ απαηηήζεσλ (32) έσο 31/12/2019 ( 66.208.211,93 –
1.250.000,00 = 64.958.211,93 €).
χκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ε είζπξαμε ηεο Οκάδαο ΗΗ (32) ζηηο 31/10/2020, είλαη
1.598.002.31 €. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε εθηίκεζε είζπξαμεο ζε εηήζηα βάζε κε ρξνλνινγηθφ
πνζνζηφ αλάινγν κε ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν επηηεχρζεθε ε ππέξβαζε ησλ εηζπξάμεσλ,
αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ ≈1.917.600,00 € (1.598.002,31/10*12).
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε πξνηεηλφκελε αλακφξθσζε έρεη σο εμήο:
Μείυζη ηνπ Κ.Α. 00-8511 θαηά 667.600,00 € (1.917.600,00-1.250.000,00=667.600,00), έηζη
ψζηε λα πξνθχςεη ε εθηηκψκελε είζπξαμε έηνπο 2020. Σν πνζφ ηνπ θσδηθνχ 85 ζπλνιηθά
δηακνξθψλεηαη ζε 64.290.611,93 €.
ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ 85
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.

ΣΗΣΛΟ
ΓΑΠΑΝΩΝ

ΣΔΛΗΚΟ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ

ΓΗΑΜ/ΘΔΝΣΑ

00-8511

Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο
εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ

61.663.668,16

-647.837,00

61.015.831,16

20-8511

Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο
εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ

2.389.308,00

-15.860,00

2.373.448,00
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Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο
εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ

25-8511

905.235,77

-3.903,00

901.332,77

64.958.211,93

-667.600,00

64.290.611,93

κε ηαπηφρξνλε αύξηζη ηος αποθεμαηικού καηά 651.740,00 € ελψ ην πνζφ ησλ 15.860,00 € ζα
κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ ζηελ ππεξεζία Καθαπιόηηηαρ (ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ) θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 20-6635.00100 «Πξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη
θαζαξηφηεηαο - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ» πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζεί-ηζνζθειηζζεί ε ππεξεζία
θαζαξηφηεηαο κε ηε λέα εθηίκεζε, σο εμήο:
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Πξνκήζεηα ινηπψλ
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ

20-6635.00100

εηδψλ

πγηεηλήο

ΠΟΟ
θαη

θαζαξηφηεηαο

ΤΝΟΛΟ

-

+ 15.860,00

+ 15.860,00€ €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 αςξάνεηαι και
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό ηυν 873.620,76 €
Θέμα 2ο
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αξηζ. 308/26-10-2020 νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
(ΑΓΑ: ΧΗΜΧΞΗ-ΟΦΧ) θαη πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Παηξέσλ λα ζπκκεηάζρεη ζε αλαγθαζηηθφ
πιεηνδνηηθφ ειεθηξνληθφ πιεηζηεξηαζκφ πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ 04ε-12-2020 γηα ηελ αγνξά
αθηλήηνπ (νηθφπεδν έθηαζεο 10.396,41 η.κ.) ζηελ πεξηνρή ΒΗΟ.ΠΑ. ηδηνθηεζίαο ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ.
ψζηε ζ’ απηφλ ηνλ ρψξν λα αλεγεξζεί ην Κέληξν Απνηέθξσζεο Νεθξψλ, δημιοςπγούμε δύο -2Κ.Α. Δξόδυν, α) Γηα ηελ έθδνζε ηεο απαηηνχκελεο εθ ηνπ λφκνπ εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ, ποζού 93.000 € θαη β) Γηα ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ (ζε
πεξίπησζε επδνθίκεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ποζό 527.000,00 € (κέγηζην
πνζφ ζπκκεηνρήο – κε βάζε ηελ πξναλαθεξφκελε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ - ζηνλ
δηαγσληζκφ 620.000€ εθ ηνπ νπνίνπ ην πνζφ ησλ 93.000€ αθνξά ζηελ έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο θαη ην ππφινηπν πνζφ ησλ 527.000€ γηα ηελ αλσηέξσ αγνξά) σο θάησζη:
Νέοι
Κ.Α. ΔΞΟΓΩΝ
00-6819.00001

45-7112.00000

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Λνηπέο εγγπήζεηο –Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζε
αλαγθαζηηθφ πιεηζηεξηαζκφ γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο
ΒΗΟΠΑ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο αλέγεξζεο ηνπ
Κέληξνπ Απνηέθξσζεο Νεθξψλ
Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ- Αγνξά νηθνπέδνπ
ηδηνθηεζίαο ΒΗΟΠΑ, απφ αλαγθαζηηθφ πιεηζηεξηαζκφ γηα ηελ
αλέγεξζε ηνπ Κέληξνπ Απνηέθξσζεο Νεθξψλ

ΤΝΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

€
+93.000,00

+ 527.000,00

+ 620.000,00 €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 μειώνεηαι και
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό ηυν 253.620,76 €
Θέμα 3ο
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 14768/21-10-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ
Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο πποβαίνοςμε ζηελ αναμόπθυζη ηνπ έξγνπ SPARC (MIS
5003273,VERSION OF APPLICATION FORM 5.1) ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιεη ε

6

ΑΔΑ: ΨΩΣ9ΩΞΙ-09Ο
παλδεκία ηνπ θνξνλντνχ ζηε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εθζέζεηο θαη ζπλαληήζεηο θαη ζηελ αλάγθε
ηξνπνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνηέσλ, ηα νπνία επεξεάδνληαη ζρεηηθψο, σο θάησζη:
Μειώνεηαι ν θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ σο εμήο:
Κ.Α. ΔΞΟΓΩΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ

Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ SPARC ''Διιάδα- Ηηαιία 2014-2020''

15-6422.66002

€

-3.460,00
- 3.460,00 €

ΤΝΤΝΟΛΟ

Καη ΗΟΠΟΑ αςξάνονηαι νη θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ σο εμήο:
Κ.Α. ΔΞΟΓΩΝ
15-6117.66004

00-6495.66001

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
χλαςε ζπκβάζεσλ έξγνπ γηα ηελ ππνζηήξημε πινπνίεζεο έξγνπ
SPARC θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κφκβνπ Γεκ. Βηνκεραλίαο ''ΔιιάδαΗηαιία 2014-2020''
Έμνδα γξαθείνπ θαη δηνηθεηηθέο δαπάλεο γηα ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ
SPARC ''Έιιάδα- Ηηαιία 2014-2020''
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

€
+3.010,00

+450,00
+3.460,00 €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 παπαμένει ζηο ποζό ηυν
253.620,76 € .
Θέμα 4ο
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 10194/31-7-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνχ
Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηαο ησλ ππαξρφλησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Μαξίλαο θαη παξάιιεια ηελ αλαβάζκηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, πποβαίνοςμε ζηελ αναμόπθυζη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα
πιεξσζνχλ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ βπζνκέηξεζε ζην ιηκάλη ηεο Μαξίλαο Παηξψλ, σο
θάησζη:
Γημιοςπγείηαι ΝΔΟ Κ.Α. Δμφδσλ (Πεγή ρξεκαηνδφηεζεο Ηδ. Πφξνη) κε ηαπηφρξνλε κείσζε
ηνπ απνζεκαηηθνχ:
ΝΔΟ
Κ.Α. ΔΞΟΓΩΝ
40-6117.00002

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Δξγαζίεο Βπζνκέηξεζεο ζην ιηκάλη ηεο Μαξίλαο Παηξψλ

ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ
10.000,00 €

+ 10.000,00 €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 μειώνεηαι ζηο ποζό ηυν
243.620,76 €.
Θέμα 5ο
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 15597/05-11-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ - Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ πνπ εθ παξαδξνκήο δελ εληζρχζεθε ν θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ
30-6662.76791 γηα ηελ πξνκήζεηα ρπηνζηδεξψλ ζηνηρείσλ θξεαηίσλ, πποβαίνοςμε ζηελ ελίζρπζή
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ΑΔΑ: ΨΩΣ9ΩΞΙ-09Ο
ηνπ, κε πνζφ 568,80 € σο εμήο:
Κ.Α. Δξόδυν

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ €

Πξνκήζεηα ρπηνζηδεξψλ ζηνηρείσλ θξεαηίσλ -2019

+ 568,80

30-6662.76791
ΤΝΟΛΟ :

+ 568,80 €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 μειώνεηαι και
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό 243.051,96 €.
6ο ΘΔΜΑ
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αξηζ. 140/05-11-2020 (ΑΓΑ 68ΦΑΟΛΑΟ- Α03) απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κνηλσληθνχ Οξγαληζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαζψο θαη ηελ
αξηζ. 335/2020 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πεξί έγθξηζεο
ηεο αηηνχκελεο έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Οξγαληζκνχ πξνο ηνλ Γήκν
Παηξέσλ, γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ ηακεηαθνχ
πξνβιήκαηνο – ζηελφηεηαο, πνπ παξνπζηάζηεθε ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζπλερνχο θαη
απμαλφκελεο αληηκεηψπηζεο ηνπ COVID-19, δημιοςπγούμε έλα λέν Κ.Α. Δμφδσλ κε ην
πνζφ ησλ 399.967,32 € ελψ μειώνοςμε ηαπηφρξνλα θαη ηζφπνζα ηνλ ζρεηηθφ Κ.Α. Δμφδσλ
00-6495.00016 «ΤΠ.Δ. - Γαπάλεο πξνο θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ
πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ COVID-19.» σο εμήο :
Α) Γημιοςπγία ηνπ λένπ Κ.Α. Δμφδσλ
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
.
00-6731.00003

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ Κνηλσληθφ Οξγαληζκφ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ

ΠΟΟ €
+ 399.967,32

ΤΝΟΛΟ

+ 399.967,32 €

Β) ενώ ηαςηόσπονα μειώνοςμε ιζόποζα ηον ζσεηικό Κ.Α.Δξόδυν για ηον
ΝΕΟΣ Κ.Α.Δ.
.
00-6495.00016

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΤΠ.Δ. - Γαπάλεο πξνο θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ
αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ
COVID-19
ΤΝΟΛΟ

COVID -19.
ΠΟΟ

-

€

399.967,32

- 399.967,32 €

ςνεπώρ, μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 παπαμένει αμεηάβληηο ζηο ποζό ηυν
243.051,96 €.

Ζ παπούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγσο νομιμόηηηαρ
Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη Πελοποννήζος, Γςηικήρ Δλλάδορ και Ηονίος.
Ζ Πποεδπεύοςζα

ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΟΛΩΜΟΤ

ζηην

Ζ Γπαμμαηεύοςζα

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
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