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Αξηζκόο  866    

44
ε
 πλεδξίαζε (έθηαθηε) 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 4
εο

 Γεθεκβξίνπ 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 4
ε
 Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:30, 

κεηά απφ γξαπηή επείγνπζα πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε 

αξηζκφ 44/3-12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο έθηαθηε ζπλεδξίαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ 

ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζην κνλαδηθφ ζέκα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Μαξία 

Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο θαη 8] Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο. 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ Σειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ κνλαδηθνχ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκφο απνθάζεσο  866/2020). 

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο θαη Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – 

ηαθηηθφ κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
(Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ αξρή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θήξπμε ηε ζπλεδξίαζε 

θαηεπείγνπζα). 

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Αλακφξθσζε 7
ε
 πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 16942/3-

12-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 16928/3-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα 

Λνγηζηεξίνπ). 

…………………………………………………………………………………………….................. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε ηελ δηεπθξίληζε φηη εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαη ν θ. 

Πέηξνο Φσκάο, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκφδηνπ εηζεγεηή-

Αληηδεκάξρνπ, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηεξίνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ 

κειψλ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

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. Η 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 
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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. Η 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 

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. (παξ. 5 

άξζξν 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 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. 
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πξση. 11.520 04/02/2020 απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ, Γπη. Διιάδαο 

θαη Ινλίνπ, κε ΑΓΑ: ΧΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΙΗ 

 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 2020- 

ηξνπνπνίεζε ηεο 7028/2004 (ΦΔΚ 253 Β΄) απφθαζεο 

 Σν άξζξν 161 ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ λένπ Κψδηθα ∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη Ν.4483/2017 

 Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1)  

  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 

 

ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηελ 7
ε
 

Αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 σο εμήο: 

 
Θέκα 1

ν  

Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 76686/11-11-2020 έγγξαθν - απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ. (ΑΓΑ 

ΧΤΥΟ46ΜΣΛ6-5ΦΔ) γηα ηελ επηρνξήγεζε ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο απφ ην πξφγξακκα 

ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ γηα ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο Γνκέο ησλ Κέληξσλ 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (ΚΓΑΠ) αξκνδηφηεηαο ηνπο, πξνβαίλνπκε ζηελ θάησζη 

αλακόξθσζε - απνδνρή πνζνύ, σο θάησζη: 

 

Α) Γεκηνπξγείηαη έλαο θαηλνχξγηνο Κ.Α. Δζφδσλ θαη εγγξάθεηαη ην επηρνξεγνχκελν πνζφ 

191.520,00 € απφ ην ΤΠ.Δ.  

 
Νένο  Κ.Α. 

Δζόδσλ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ  € 

1216.00001 

 

   

ΤΠ.Δ - Έθηαθηε επηρνξήγεζε ησλ Γήκσλ απφ ηνλ ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ 

γηα παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο Γνκέο  ησλ Κ.Γ.Α.Π. 

+ 191.520,00 

   ΤΝΟΛΟ : +191.520,00 € 

 

Β)  Γεκηνπξγείηαη έλαο Κ.Α. Δμφδσλ θαη ηξνθνδνηείηαη κε ην αλσηέξσ πνζφ ψζηε λα 

κεηαβηβαζηεί ζηνλ ηειηθφ δηθαηνχρν: Κνηλσληθφ Οξγαληζκφ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαζφηη ηα 

ΚΓΑΠ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ππάγνληαη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ, σο εμήο: 

 
  Νένο  

Κ.Α.Δμόδσλ.  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ     € 

00-6715.00008 

 

  ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ   ΟΡΓΑΝΙΜΟ  ΓΗΜΟΤ  ΠΑΣΡΔΧΝ. Έθηαθηε 

επηρνξήγεζε απφ  ΦΙΛΟΓΗΜΟ  ΙΙ  γηα  παξνρή θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ απφ  ηηο  Γνκέο  ησλ  Κ.Γ.Α.Π. 

 + 191.520,00  

 ΤΝΟΛΟ + 191.520,00 € 

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη ακεηάβιεην  

ζην πνζό 243.051,96 €  

 

Θέκα 2
ν
 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ α.π. 79903/20-11-2020 (ΑΓΑ: 9Φ346ΜΣΛ6-5ΟΘ) απφθαζε ηνπ 

ΤΠ.Δ. πεξί έθηαθηεο επηρνξήγεζεο «πξνο θάιπςε εθηάθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ COVID-19, θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε ινηπψλ 

δαπαλψλ, πνζνχ 858.846,12 € ζηνλ Γήκν  Παηξέσλ, πξνβαίλνπκε ζε αλακόξθσζε - απνδνρή  

πνζνύ σο εμήο: 

 

Γεκηνπξγείηαη λένο Κ.Α. Δζφδνπ:  

 
ΝΔΟ 

ΚΑ ΔΟΓΟΤ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΟΟ  € 

 

1219.00010 

(αλεηδίθεπηα ) 

 

Έθηαθηε επηρνξήγεζε ΤΠ. Δ. «πξνο θάιπςε εθηάθησλ  θαη  

επηηαθηηθψλ  αλαγθψλ  πνπ  πξνθιήζεθαλ  απφ  ηελ  εκθάληζε  ηνπ  

 

+ 858.846,12  
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 θνξνλντνχ  COVID-19, θαζώο  θαη  ινηπώλ  δαπαλώλ 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

+ 858.846,12 € 

 

Καη Γεκηνπξγείηαη λένο Κ.Α. Δμφδνπ σο εμήο: 
 

ΝΔΟ 

ΚΑ ΔΞΟΓΟΤ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΟΟ  € 

 

00-6495.00017 

 

Γαπάλεο γηα  θάιπςε  έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ  

πξνθιήζεθαλ  απφ  ηελ  εκθάληζε  ηνπ COVID-19, θαζψο  θαη  

ινηπψλ  δαπαλψλ- Δπηρνξήγεζε  ΤΠ. Δ. 

 

+ 858.846,12 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

+ 858.846,12 € 

πλεπώο, κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη ακεηάβιεην 

ζην πνζό ησλ 243.051,96 €.  

 

Θέκα 3
ν  

Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ’ αξηζ. 81783/26-11-2020 έγγξαθν - απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ. (ΑΓΑ 

ΧΦ1Φ46ΜΣΛ6-6ΞΘ) γηα ηελ επηρνξήγεζε ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ 

ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπο πξνο ηξίηνπο, πξνβαίλνπκε ζηελ θάησζη αλακόξθσζε- 

απνδνρή πνζνύ, σο θάησζη: 

 

Α) Γεκηνπξγείηαη έλαο  θαηλνχξγηνο Κ.Α. Δζφδσλ θαη εγγξάθεηαη ην επηρνξεγνχκελν πνζφ 

1.854.090,00 € απφ ην ΤΠ. Δ.  

 
Νένο  Κ.Α. 

Δζόδσλ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ  € 

1215.00001 

 

   

Δπηρνξεγήζεηο ΤΠ.Δ.γηα εμφθιεζε ιεμηπξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ  

πξνο  ηξίηνπο 

+ 1.854.090,00 

   ΤΝΟΛΟ : +1.854.090,00 € 

 
Β) Δληζρύνληαη νη θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ κε ηα αλαγθαία πνζά, σο εμήο: 

 
Κ.Α. Δμόδσλ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ     € 

00-6823   Σφθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο + 31.310,49 € 

00-6492.00001 Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή 

ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ 

+ 568,10 

 ΤΝΟΛΟ + 31.878,59 € 

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 απμάλεηαη θαη   

δηακνξθώλεηαη ζην πνζό 2.065.263,37 €  

 
                 Ο Πξόεδξνο                                      Σα πκκεηέρνληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

 

 

  

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 
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