
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-11-2021  17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου αρ.95), 

σήμερα την 17ην του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 

του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

17593/12-11-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων 

Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  2Ο  Η.Δ. 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τέσσερις (24) και απόντες τρείς (3) ήτοι: οι κ.κ. Δημουλά Ελισσάβετ - Ελένη, 

Δελακουρίδης Ιωάννης και Μαρούδας Δημήτριος – Κωνσταντίνος. 

  

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη      Δελακουρίδης Ιωάννης 

Γκιζελή Αλίκη       Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    

Ζερβός Νικόλαος         

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                              

Παπαχρόνης Γεώργιος       

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα         

Μπονάτσος Χαράλαμπος    

Νάκας Αριστείδης  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χαροκόπος Παντελής   

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 148/17-11-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ: 17837/18-11-2021 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Χανακούλας Αθανάσιος  

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Καβαλάρης Ιωάννης    

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε μετά την ψήφιση 1ου θέματος Η.Δ.   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαροκοπός Παντελής και Χανακούλας Αθανάσιος απεχώρησαν μετά την 

ψήφιση του 7ου θέματος Η.Δ. 

            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 

και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα- Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, Παπαχρόνης 

Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση – Μουράντ Αικατερίνη, 

Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, Τρέζου Μαρία – Ελένη, 

Κανελλάκης Νικόλαος, Καβαλάρης Ιωάννης και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:  

 Στην αρμοδιότητα της λογιστικής υπηρεσίας ανάγεται η εισήγηση περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, 

για την εγγραφή νέων εσόδων και χορηγίας αναπληρωματικών και εκτάκτων πιστώσεων (άρθρο 8 περίπτωση β΄ 

Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’). 

 Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν 

τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του 

προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 23 του Ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα 

εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο 

νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  

 Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και 

η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  

 Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη 

γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους 

για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική 

επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, 
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καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή 

συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, 

εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, 

τότε καταρτίζεται από αυτήν (παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων 

διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 

4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου 

και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.  

Λόγω της δημιουργίας επειγουσών αναγκών καθίσταται επιτακτική η πρόβλεψη νέων πιστώσεων, η 

ενίσχυση υπαρχουσών που κρίθηκαν ανεπαρκείς καθώς και η μείωση αυτών που κρίθηκαν επαρκείς. 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπ όψιν:  

1. Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α'),  

2. Την παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, 

3. Την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007, 

4. Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, 

5. Την ΚΥΑ οικ.46735/23.07.2020 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 

οικονομικού έτους 2021 –τροποποίηση της αριθμ.7028/2004 (Β΄253) απόφασης», 

6. Τη με αριθμ. 216/14-12-2020 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ψήφιση 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, 

7. Την υπ΄αριθμ. 55/31-12-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωσε τον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, 

8. Την υπ΄αριθμ. 136/2021 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τέταρτη (5η) 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού  η οποία εστάλει για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με 

το με αριθμ. πρωτ. 131432/22-10-2021 διαβιβαστικό μας και έλαβε τον αριθμ. Πρωτ. 131489/26-10-2021  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,   

9. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, 

εισηγείται τη έκτη (6η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 η οποία έχει ως ακολούθως: 

Με τη με αριθμ. 136/18-10-2021 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τη ψήφιση  της 

πέμπτης (5ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, το αποθεματικό του Δήμου, 

διαμορφώθηκε στο ποσό των 86.775,30€. 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  

 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Ενίσχυση  υπαρχουσών και δημιουργία νέων Κ.Α.  πιστώσεων εξόδων:  

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001506_S0000006202
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000015269_N0000017991
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         Το συνολικό ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών και της δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων ύψους  46.000,00 

€ (35.000,00 + 11.000,00) αφαιρείται από το αποθεματικό του Δήμου (86.775,30 – 46.000,00), το οποίο τελικώς  

διαμορφώνεται στο ποσό των  40.775,30 €. 

          Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 316/10-11-2021 απόφασή της ενέκρινε την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού και παρέπεμψε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου να αποφασίσουν σχετικά. 

   

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α'), 

5. Τις διατάξεις  της παρ 5 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013, 

6. Τις διατάξεις  της  παρ. 5 του άρθρου 23 Ν. 3536/2007, 

7. Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, 

8. Το άρθρο 5 της με αριθμό 46735/2020 ΚΥΑ, 

9. Τη με αριθμ. 216/14-12-2020 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ψήφιση 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, 

10. Την υπ’ αριθμ. 55/31-12-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωσε τον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και τις παρατηρήσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, 

11. Την υπ’ αριθμ. 136/2021 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τέταρτη (5η) 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού  η οποία εστάλει για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το με 

αριθμ. πρωτ. 131432/22-10-2021 διαβιβαστικό μας και έλαβε τον αριθμ. πρωτ. 131489/26-10-2021 στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 

12. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, 

13. Την υπ’ αριθμ. 316/10-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

15.6052
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 40.000,00 35.000,00 75.000,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 35.000,00

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

00.6737.0012

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την εταιρεία ¨Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμων 

Παπάγου - Χολαργού και Φιλοθέης - Ψυχικού Α.Ε.¨ και με διακριτικό τίτλο "Διαδημοτική 

Αναπτυξιακή Συνεργασία " για την λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ)

0,00 11.000,00 11.000,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 11.000,00

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001506_S0000006202
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000015269_N0000017991
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την έκτη (6η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού, ως ακολούθως: 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  
Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Ενίσχυση  υπαρχουσών και δημιουργία νέων Κ.Α.  πιστώσεων εξόδων:  

 

 
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών και της δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων ύψους  46.000,00 € 

(35.000,00 + 11.000,00) αφαιρείται από το αποθεματικό του Δήμου (86.775,30 – 46.000,00), το οποίο τελικώς  

διαμορφώνεται στο ποσό των  40.775,30 €. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 316/10-11-2021 απόφασή της ενέκρινε την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού και παρέπεμψε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 148/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Από το πρακτικό της  17ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

17- 11- 2021 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Ψυχικό, 18-11-2021 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

15.6052
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 40.000,00 35.000,00 75.000,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 35.000,00

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

00.6737.0012

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την εταιρεία ¨Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμων 

Παπάγου - Χολαργού και Φιλοθέης - Ψυχικού Α.Ε.¨ και με διακριτικό τίτλο "Διαδημοτική 

Αναπτυξιακή Συνεργασία " για την λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ)

0,00 11.000,00 11.000,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 11.000,00

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΔΑ: 91Κ1ΩΗ8-Β4Ξ
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