
1 

 

Αξηζκόο 367 

25
ε
 Σπλεδξίαζε 

Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξέσλ 

ηεο 9
εο

 Γεθεκβξίνπ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 9
ε
 Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Τεηάξηε θαη ψξα 17.30, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 25/4-12-2020, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη 

δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, 

γηα ηελ εμέηαζε ησλ (26) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη ζπκκεηείραλ  ηα παξαθάησ Μέιε 

ηνπ ψκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηψηεο - Πξφεδξνο, 2) νισκνχ Αηθαηεξίλε - Αληηπξφεδξνο, 3)  

Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία – Γξακκαηεχνπζα, 4) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ 

Μηραήι- Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο - Αλη/ξρνο, 

8) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο, 10) Σνγηνπνχινπ 

Αλαζηαζία - Αλη/ξρνο, 11) Αζπξνχιηα νθία, 12) Γθέζηα Δηξήλε, 13) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 14) 

Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Νηάξνπ Μαξία, 17) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 18) 

Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 19) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 20) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 21) 

Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 22) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 23) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 24) Γνχξνο 

Αζαλάζηνο, 25) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 26) Καπθάο Γεψξγηνο, 27) Κνπλάβεο Αληψληνο, 28) 

Μνίξαιεο Νηθφιανο, 29) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 30) Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, 31) Νηξίληαο 

Θεφδσξνο, 32) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 33) Παηνχραο Υξήζηνο, 34) Ρψξνο Γεψξγηνο, 35) βφιεο 

Κσλζηαληίλνο, 36) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 37) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 38) Σξηαληαθπιιφπνπινο 

Ναπνιέσλ, 39) Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 40) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  41) Φσκάο Πέηξνο. 

Οη θ.θ Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Κνξδάο Υξήζηνο, ακνχξε-Βαγελά Αθξηβή, Γξεγφξεο Ζιίαο, 

Παπαδεκάηνο Νηθφιανο θαη ηαδήκαο Βαζίιεηνο δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε απφ ηελ αξρή 

ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγφηεξα.  

Οη θ.θ. Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο θαη Φηινπνχινπ Μαξία δελ εηζήιζαλ ζηελ 

ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

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

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

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ θαη νη θ.θ. ακνχξε - Βαγελά Αθξηβή,  

ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, Κνξδάο Υξήζηνο, ελψ απνρψξεζαλ νη θ. θ. Καπθάο 

Γεψξγηνο, Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη Κνπλάβεο Αληψληνο. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 5 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο Υξνληθνχ Πεξηνξηζκνχ ηάζκεπζεο 

(ζρεηηθή ε αξηζ. 89/2020 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο). 

 

Τν Σώκα, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν, ηνπο 

επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο – δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη 

έιαβε ππ’ φςηλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/7.6.2010), 

(άξζξν 40, παξ.3 ηνπ Ν.4735/2020 (ΦΔΚ Α197/12-10-2020) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ηελ αξηζ. 

89/2020 απφθαζε ηεο Δ.Π.Ε., 

Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Ρψξνο Γεψξγηνο, Σζηκπνχθεο 
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Ησάλλεο, Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, Βνξίζεο Γηνλχζηνο θαη Γνχξνο Αζαλάζηνο δήισζαλ φηη 

ςεθίδνπλ «ιεπθφ», ν θ. Ξπιηάο Θεφδσξνο δήισζε φηη ςεθίδεη ππέξ ηνπ ζέκαηνο κε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν 

αλ θάπνην κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή 

ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, ην Γεκνηηθό 

Σπκβνύιην, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ 
(37 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα θάησζη: 

Με ηελ ππ’ αξηζ. 650/23-11-2015 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο απηή 

λνκηκνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 1463/69171/19-5-2016 φκνηα ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθνχ 

Διέγρνπ ηεο ΑΓΠΓΔΗ, εγθξίζεθε ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη ην ρέδην Δθαξκνγήο ηνπ 

πζηήκαηνο Υξνληθνχ Πεξηνξηζκνχ ηάζκεπζεο ζε ηκήκα ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Πάηξαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Εαΐκε- Όζσλνο Ακαιίαο – 

Σζακαδνχ- Καξατζθάθε – Εαΐκε. 

Ζ ππφςε απφθαζε ειήθζε βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 574/10-10-2015 απφθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα κέηξα γηα ην πγθνηλσληαθφ  Κπθινθνξηαθφ Ηζηνξηθφ 

Κέληξν ηεο Πάηξαο. 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΥΠ «Γηα ηελ βεβαίωζε ηεο ώξαο 

ζηάζκεπζεο ζα γίλεηαη ρξήζε εηδηθήο θάξηαο όπνπ ν νδεγόο ζα κπνξεί λα ηελ πξνκεζεύεηαη από 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πώιεζεο. Πάλω ζηελ θάξηα ζα ζεκεηώλεη, μύλνληαο ηα θαηάιιεια ζεκεία 

ηεο, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ζηάζκεπζεο ηνπ νρήκαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα ηελ ηνπνζεηεί 

ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ απηνθηλήηνπ» (άξζξ.4, παξ.α) ελψ «ην θόζηνο ηεο μπζηήο θάξηαο ζα είλαη 

0,30€ γηα νπνηαδήπνηε δώλε (πνξηνθαιί ή πξάζηλε) ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν» (άξζξ.5). 

Δπηπιένλ, ν αλσηέξσ Καλνληζκφο πξνέβιεπε ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ΥΠ, ν νπνίνο «αθνξά ηε ζπκκόξθωζε ωο πξνο ηελ ρξήζε “μπζηήο” θάξηαο, ηελ νπνία ν 

νδεγόο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα έρεη ηνπνζεηήζεη ζε εκθαλή ζέζε εληόο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ 

ηήξεζε ηνπ ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ ζηάζκεπζεο. Με ρξήζε “μπζηήο” θάξηαο ή ππέξβαζε ηνπ 

ρξνληθνύ νξίνπ ζηάζκεπζεο, ην νπνίν ν νδεγόο έρεη νξίζεη, θαζηζηνύλ ηε ζηάζκεπζε ηνπ 

νρήκαηνο παξάλνκε» (άξζξ.7). 

Μεηά απφ 4 ζρεδφλ ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Υξνληθνχ Πεξηνξηζκνχ 

ηάζκεπζεο θαη ζηα πιαίζηα ζπδεηήζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ απφ 

ηνπο αξκφδηνπο ππεξεζηαθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο ηνπ Γήκνπ, απνθαζίζηεθε ε 

αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ παξφδηαο ζηάζκεπζεο ψζηε ν ηειηθφο 

ρξήζηεο ηεο λα κπνξεί λα εθδψζεη ην εηζηηήξην ζηάζκεπζεο είηε κέζσ sms απφ ην θηλεηφ ηνπ 

ηειέθσλν είηε κέζσ εθαξκνγήο γηα έμππλα ηειέθσλα (android, iphone), φπσο θαίλεηαη ζην ππ’ 

αξηζ. 29/31-1-2019 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ θαη Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο, σο αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο ησλ ρξεζηψλ θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ θιήζεσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ 

λέσλ εθαξκνγψλ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ 

ΥΠ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα άξζξα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζζήθε λέσλ ιεηηνπξγηθνηήησλ, ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην θφζηνο ηνπο γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη ηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο 

ήηνη ηα άξζξα 4,5 θαη 7. 
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Πιένλ ησλ αλσηέξσ, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ θαη Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο, είρε πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ 

ΥΠ, ζρεηηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο «θάξηαο κνλίκνπ θαηνίθνπ» έηζη ψζηε ηέηνην 

δηθαίσκα λα απνθηνχλ νη κφληκνη θάηνηθνη πνπ δηαζέηνπλ φρεκα εηαηξηθφ ή κε ρξνλνκίζζσζε. 

Άπνςε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνχ Κπθινθνξηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Γφκεζεο είλαη λα 

ρνξεγείηαη θάξηα κνλίκνπ θαηνίθνπ κφλν ζε ηδηψηεο, αθνχ πξνζθνκίζνπλ κηζζσηήξην 

ζπκβφιαην κεηαμχ απηψλ θαη ηεο εηαηξείαο leasing θαζψο θαη βεβαίσζε απφ ηελ εηαηξεία φηη ην 

φρεκα παξέρεηαη κφλν ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδηψηε γηα λα ην ρξεζηκνπνηεί ελψ δηαθσλεί κε ηε 

ρνξήγεζε θάξηαο κνλίκνπ θαηνίθνπ ζε φζνπο δηαζέηνπλ εηαηξηθφ φρεκα. 
 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην εγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

ππ’ αξηζ. 650/23-11-2015 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηνλ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Υξνληθνχ Πεξηνξηζκνχ ηεο ηάζκεπζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

 

Α) Σηελ παξ. 3 «Δπνπηεία – Γηαρείξηζε»  

ε πξφηαζε: «Ζ ζπληήξεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ [ΥΠ] (ινγηζκηθφ 

πιηθφ, δίθηπν, επηθνηλσλίεο θ.ιπ.) ζα αλήθεη ζηελ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο 

θαη Πιεξνθνξηθήο»  

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Ζ πξνκήζεηα, ε ζπληήξεζε, ε αλαβάζκηζε θαη ε ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ [ΥΠ] (ινγηζκηθφ πιηθφ, δίθηπν, επηθνηλσλίεο θ.ιπ.) 

ζα αλήθεη ζηελ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο.» 

 

Β) Σηελ παξ. 4 «Λεηηνπξγία [ΣΦΠΣ]», εδαθ. (α) «Λεηηνπξγηθέο ξπζκίζεηο» 

πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο σο εμήο:  

«Γηα ηε βεβαίσζε ηεο κέξαο θαη ψξαο ζηάζκεπζεο, ν ρξήζηεο, εθηφο απφ ηελ ρξήζε 

εηδηθήο θάξηαο, ζα κπνξεί λα εθδψζεη εηζηηήξην ζηάζκεπζεο είηε κέζσ κελχκαηνο sms 

απφ ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν, είηε κέζσ εθαξκνγήο γηα έμππλα ηειέθσλα (android, 

iphone).  

 

Γ) Σηελ παξ. 5 «Κόζηνο μπζηήο θάξηαο» 

πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο σο εμήο:  

«ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ έθδνζε εηζηηεξίνπ κε ηελ απνζηνιή 

κελχκαηνο sms απφ ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν, ηφηε ην θφζηνο απνζηνιήο ηνπ κελχκαηνο 

ζα αλέξρεηαη ζε 0,25 € + ΦΠΑ. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ εθαξκνγή γηα 

έμππλα ηειέθσλα )android, iphone), ηφηε ε πιεξσκή ηνπ πνζνχ ησλ 0,30 € ζα γίλεηαη 

κέζσ ρξέσζεο φισλ ησλ δηαδεδνκέλσλ πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ (mastercard, 

visa).  

 

Γ) Σηελ παξ. 6 «Μόληκνη Κάηνηθνη» 

ε πξφηαζε «Απφ ηα επηβαηηθά νρήκαηα εμαηξνχληαη ηα νρήκαηα πνπ είλαη κηζζσκέλα 

είηε απφ εηαηξείεο ελνηθηαδφκελσλ απηνθηλήησλ, είηε απφ εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο (leasing), εηαηξηθά θ.ιπ.»  

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Απφ ηα επηβαηηθά νρήκαηα εμαηξνχληαη ηα εηαηξηθά νρήκαηα. Υνξεγείηαη θάξηα 
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κνλίκνπ θαηνίθνπ θαη ζε ηδηψηεο, πνπ δηαζέηνπλ φρεκα κε ρξνλνκίζζσζε (leasing), αθνχ 

πξνζθνκίζνπλ ζπκβφιαην κεηαμχ απηψλ θαη ηεο εηαηξείαο leasing, θαζψο θαη ηε 

βεβαίσζε απφ ηελ εηαηξεία φηη ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα παξαρσξείηαη γηα ρξήζε κφλν 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδηψηε. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηζρχνπλ ηα 

θαησηέξσ». 

 

Δπίζεο ε πξφηαζε: «4.Δλνηθηαζηήξην ζπκβφιαην θαηνηθίαο γηα ηνπο κηζζσηέο.», 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο  
«4.Αληίγξαθν Δλνηθηαζηεξίνπ πκβνιαίνπ πνπ έρεη θαηαηεζεί ειεθηξνληθά ζηελ 

Δθνξία» 

 

Δ) Σηελ παξ. 7 «Έιεγρνο ζπκκόξθσζεο – Καζνξηζκόο πξνζηίκνπ» 

πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο σο εμήο:  

«Ο έιεγρνο ζπκκφξθσζεο, εθηφο απφ ηελ ρξήζε “μπζηήο θάξηαο”, αθνξά θαη ηελ 

έθδνζε ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ (κέζσ sms ή εθαξκνγήο). Με ρξήζε “μπζηήο θάξηαο ή 

κε έθδνζε ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ” ή ππέξβαζε ρξνληθνχ νξίνπ ζηάζκεπζεο, ην νπνίν 

έρεη νξίζεη ν νδεγφο, θαζηζηνχλ ηε ζηάζκεπζε ηνπ νρήκαηνο παξάλνκε» 

 

Δπίζεο ε παξάγξαθνο «Ο θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη 

έλζηαζε θαηά ηεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

έθδνζή ηεο, ζηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, ε νπνία ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο ηαθηήο πξνζεζκίαο πνπ δελ δχλαηαη 

λα ππεξβαίλεη ηνλ έλα (1) κήλα»  

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Ο θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηεο 

βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ έθδνζή ηεο, ζην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, είηε ειεθηξνληθά κέζσ email, είηε κε αίηεζή ηνπ 

απηνπξνζψπσο.  

 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ηεο απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο 

θαη Ηνλίνπ, απηή ζα δηαβηβαζζεί ζηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ 

Γήκνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηνπο. 
 

Ζ παξνύζα απόθαζε ζα απνζηαιεί γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο ζηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ. 
 

 

 

Ο Πξόεδξνο                            Ζ Γξακκαηεύνπζα 
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