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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 22-12-2017

Αριθ.Πρωτ.: 352840/661
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1. Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών
κ. Παναγιώτη Μπράμο
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθ. 207/21-12-2017 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 352642/4912/15-12-2017 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Παν. Μπράμου.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. 207/21-12-2017 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Σύμφωνη γνώμη
του Περιφερειακού Συμβουλίου για «έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018, του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η
ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και παρακαλούμε για τις

περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 21-12-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00΄
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 &
Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 354696/664/15-122017 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα
και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)
μελών, τα παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –
Αντιπρόεδρος,

3)

Κούστας

Κωνσταντίνος-

Γραμματέας,

4)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 5)Αυγέρης Σάββας, 6)Βεργοπούλου
Παρασκευή,
Αδαμαντία,

7)Δριβίλας
9)

Δημήτριος,

Κανέλλης

Γεώργιος,

8)Ζαχαροπούλου-Στούμπου
10)Καπράλος

Σπυρίδων,

11)Καρδάρα Ευσταθία, 12)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 13)Κολοβός
Ιωάννης,
Αναστασία,

14)Κοτσιλιάνος
16)Λύτρας

18)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,
Ιωάννης,

Κωνσταντίνος,

15)Κωνσταντοπούλου

17)Μαυρόγιαννης

Διονύσιος,

19)Μπαλαμπάνης

Νικόλαος,

20)Μπούνιας Χρήστος, 21)Μπράμος Παναγιώτης, 22)Νασιώτης
Θεόδωρος,

23)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη

Γεωργία,
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24)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
26)Πλατανιάς

Παναγιώτης,

Δημήτριος,

29)Σύρμος

25)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,

27)Ρήγας

Γεώργιος

Χρήστος,
,

28)Σιαμπλής

30)Σώκος

Ευθύμιος,

31)Τογιοπούλου Αναστασία, 32)Υφαντής Νικόλαος, 33)Φαρμάκης
Νεκτάριος, 34)Φωτόπουλος Τρύφων , 35)Χαμηλάκη Αικατερίνη,
36)Χαροκόπος Αντώνιος, 37)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 38)Χήνος
Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ,
Αρβανιτάκης

Ιωάννης

Κωνσταντίνος

(δικαιολογημένα

(δικαιολογημένα

απών),

απών)

,

Γαβριηλίδης

Ευθυμίου

Απόστολος,

Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (δικαιολογημένα απών), Κατσακούλης
Ευάγγελος

(δικαιολογημένα

απών),

Κατσανιώτης

Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών),
Πολυδεύκης (Τάκης) (δικαιολογημένα απών) ,

Ανδρέας,

Κοκκινοβασίλης
Κοκκότη Γεωργία-

Αρετή (δικαιολογημένα απούσα), Κοτοπούλης Σπυρίδων, Κωσταριάς
Δημήτριος (δικαιολογημένα απών) και Τσόγκας Γεώργιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος
Γεωργιόπουλος , ενώ απουσίαζε δικαιολογημένα καίτοι προσκλήθηκε η
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας κα
Χριστίνα Σταρακά.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Η Εκτελεστική Γραμματέας
της Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του
Πολίτη και της Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος Φαλτσέτος, η Γενική
Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Γεωργία
Πλώτα, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,
Καραβίδας,

o

Περιβάλλοντος
Προϊστάμενος

και
της

Υποδομών
Διεύθυνσης

κ.

Δημήτριος

Αναπτυξιακού
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Προγραμματισμού κ. Λυκούργος Σταματελάτος, λοιποί υπηρεσιακοί
παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 207/2017

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 7ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : «Σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για
«έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, του
«Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας
Δυτικής

Ελλάδας»,

δίνοντας

το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη

Οικονομικών κ. Παναγιώτη Μπράμο, που είναι εισηγητής του θέματος
και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 352642/4912/15-12-2017 γραπτή
εισήγησή του, που λέει τα εξής:
«Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω των προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018 του «Ιδρύματος στήριξης ογκολογικών ασθενών Η ΕΛΠΙΔΑ» της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Με το άρθρο 1 του Π.Δ. 239/1998 (ΦΕΚ 180Α’/29.7.1998) συνιστάται Ίδρυμα
(Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η
ΕΛΠΙΔΑ», με έδρα την Πάτρα, υπαγόμενο στην εποπτεία της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Νομού Αχαΐας.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ως σκοπός του Ιδρύματος, η ίδρυση και λειτουργία
Ξενώνα μόνον για τη διαμονή και σίτιση ογκολογικών ασθενών και των συνοδών
τους, των οποίων η μόνιμη κατοικία ευρίσκεται εκτός της έδρας λειτουργίας του
και υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή σε νοσηλευτήρια των Πατρών. Στους
ασθενείς αυτούς δεν παρέχονται νοσηλευτικές ή ιατρικές υπηρεσίες σε καμία
περίπτωση.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 στους πόρους του Ιδρύματος συγκαταλέγεται και
ετήσια επιχορήγηση του Κράτους και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 οι διατάξεις των άρθρων 82 επ. του Π.Δ.30/1996
(ΦΕΚ 21Α’) που ισχύουν για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και αφορούν την
οικονομική διοίκηση, το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό και απολογισμό και
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τον έλεγχο αυτών, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την
περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εγκρίνει τον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2018 του Ιδρύματος στα μεγέθη που περιγράφονται παρακάτω.
Παρουσίαση των εκτιμήσεων των βασικών μεγεθών του προϋπολογισμού
του «Ιδρύματος στήριξης ογκολογικών ασθενών –Η ΕΛΠΙΔΑ»

Τα έσοδα του Ιδρύματος έχουν προϋπολογιστεί με κάθε δυνατή
ακρίβεια και ανέρχονται στο ποσό των 323.506,81ευρώ, που θα καλύψει την
μισθοδοσία του προσωπικού και μέρος των λειτουργικών αναγκών. Πρέπει
να λάβουμε υπόψη μας και το ταμειακό υπόλοιπο της τάξεως των 10.756,39
ευρώ που προέρχεται κυρίως από δωρεές και θα καλύψει λειτουργικές
δαπάνες του Ιδρύματος.
Τα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 334.263,20 ευρώ και αναφέρονται
κυρίως .
Σε δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργικές δαπάνες του
Ιδρύματος εκ των οποίων:
Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών ανέρχονται στα αντίστοιχα
προϋπολογισθέντα έσοδα 0200 για τη μισθοδοσία του πάσης φύσεως
προσωπικού 0400 «Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού
προσωπικού» & 0500 «Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια,
ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και
των οικογενειών τους καθώς και σπουδαστών γενικά
Δαπάνες των υποκατηγοριών :


Δαπάνες

που

χρηματοδοτούνται

από

δωρεές,

κληρονομιές

ή

επιχειρηματική δραστηριότητα.
Λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος εκ των οποίων:
Δαπάνες των υποκατηγοριών :
- 0200 Αμοιβές για μισθοδοσία προσωπικού ανέρχεται στο
ποσό των 163.000,00
- 0400 «Αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές υπηρεσίες»
ανέρχονται
στο
ποσό
των
15.000,00
ευρώ
και
περιλαμβάνεται η συνεργασία με εξωτερικό λογιστή για την
παροχή εξειδικευμένων λογιστικών υπηρεσιών
- 0500 Συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην κοινωνική πρόνοια
Ασφάλιση εκπαίδευση και υγειά ανέρχεται στο ποσό των
17.013,20
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- 0700 «Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη», στις
οποίες περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα του
προσωπικού και έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε επιτροπές,
ανέρχονται στο ποσό των 4.500,00 ευρώ.
- 0800 «Πληρωμές για υπηρεσίες» ανέρχονται στο ποσό των
78.000,00
ευρώ
και
περιλαμβάνονται
ταχυδρομικά,
τηλεφωνικά έξοδα, φωτισμός, δαπάνες καθαριότητας,
αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού & εγκαταστάσεων,
εκδόσεις και εκτυπώσεις. Καθώς επίσης και την μεταφορά
του φαγητού με το οποίο σιτίζονται οι ασθενείς με τους
συνοδούς τους από τη Π.Γ.Π. Νοσοκομείο «Παναγία
Βοήθεια» . Οι δαπάνες για ύδρευση και άρδευση είναι
μηδενικές γιατί καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
- 1000 «Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών
αγαθών» ανέρχονται στο ποσό των 50.00,00 ευρώ και
διαμορφώνεται ως εξής:














1200 «Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από την
προμήθεια επίπλων και σκευών)» ανέρχεται στο ποσό των
3.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια γραφικής ύλης.
1300 «Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και
ευπρεπισμού» ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ και
περιλαμβάνει την προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού
υλικού και ειδών καθαριότητας.
1400 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών
διαρκούς χρήσης» ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ και
περιλαμβάνει την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής
μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.
1500 «Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και
υλικών εξάρτησης» ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 ευρώ και
περιλαμβάνει την προμήθεια ειδών διατροφής για τους
ασθενείς και τους συνοδούς τους καθώς και ιματισμού και
υποδημάτων για το προσωπικό του ιδρύματος.
1600 «Προμήθεια καύσιμα και λιπαντικά» ανέρχεται στο ποσό
των 10.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια καυσίμων
θέρμανσης.
1800 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» ανέρχεται στο ποσό των
4.000,00 ευρώ για την κάλυψη κυρίως προμηθειών που
σχετίζονται με τον αύλειο χώρο του ιδρύματος.
7000 «Κεφαλαιακές δαπάνες» ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00
ευρώ και διαμορφώνεται στον 7100 για την αγορά
μηχανημάτων
φωτοαντιγραφικής,
μηχανών
γραφείου,
ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και βοηθητικού
εξοπλισμού.
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Κατόπιν των παραπάνω
Εισηγούμαστε
τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Ιδρύματος Στήριξης
Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 του Π.Δ.239/1998».

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο
και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω θέματος κι έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 15/2017 Απόφαση
της αρ. 10/13-12-2017) συνεδρίασης του Δ.Σ του Ιδρύματος ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΑΣΘΕΝΩΝ

‘’

Η

ΕΛΠΙΔΑ’’,

κατόπιν διαλογικής

συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του Ιδρύματος
Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 10 του Π.Δ.239/1998 , ως εξής:
Τα έσοδα του Ιδρύματος έχουν προϋπολογιστεί με κάθε δυνατή
ακρίβεια και ανέρχονται στο ποσό των 323.506,81ευρώ, που θα καλύψει
την μισθοδοσία του προσωπικού και μέρος των λειτουργικών αναγκών.
Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το ταμειακό υπόλοιπο της τάξεως των
10.756,39 ευρώ που προέρχεται κυρίως από δωρεές και θα καλύψει
λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος.
Τα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 334.263,20 ευρώ και
αναφέρονται κυρίως .
Σε δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργικές δαπάνες του
Ιδρύματος εκ των οποίων:
Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών ανέρχονται στα αντίστοιχα
προϋπολογισθέντα έσοδα 0200 για τη μισθοδοσία του πάσης φύσεως
προσωπικού 0400 «Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού
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προσωπικού» & 0500 «Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική
πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των
συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και σπουδαστών γενικά
Δαπάνες των υποκατηγοριών :
 Δαπάνες

που

χρηματοδοτούνται

από

δωρεές,

κληρονομιές

ή

επιχειρηματική δραστηριότητα.
Λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος εκ των οποίων:
Δαπάνες των υποκατηγοριών :
- 0200 Αμοιβές για μισθοδοσία προσωπικού ανέρχεται
στο ποσό των 163.000,00
- 0400 «Αμοιβές όσον εκτελούν ειδικές υπηρεσίες»
ανέρχονται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ και
περιλαμβάνεται η συνεργασία με εξωτερικό λογιστή για
την παροχή εξειδικευμένων λογιστικών υπηρεσιών
- 0500 Συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην κοινωνική πρόνοια
Ασφάλιση εκπαίδευση και υγειά ανέρχεται στο ποσό των
17.013,20
- 0700 «Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη», στις
οποίες περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα του
προσωπικού και έξοδα κίνησης για συμμετοχή σε
επιτροπές, ανέρχονται στο ποσό των 4.500,00 ευρώ.
- 0800 «Πληρωμές για υπηρεσίες» ανέρχονται στο ποσό
των 78.000,00 ευρώ και περιλαμβάνονται ταχυδρομικά,
τηλεφωνικά έξοδα, φωτισμός, δαπάνες καθαριότητας,
αμοιβές για συντήρηση εξοπλισμού & εγκαταστάσεων,
εκδόσεις και εκτυπώσεις. Καθώς επίσης και την μεταφορά
του φαγητού με το οποίο σιτίζονται οι ασθενείς με τους
συνοδούς τους από τη Π.Γ.Π. Νοσοκομείο «Παναγία
Βοήθεια» . Οι δαπάνες για ύδρευση και άρδευση είναι
μηδενικές γιατί καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
- 1000 «Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών
αγαθών» ανέρχονται στο ποσό των 50.00,00 ευρώ και
διαμορφώνεται ως εξής:
 1200 «Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ (εκτός από
την προμήθεια επίπλων και σκευών)» ανέρχεται στο ποσό των
3.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια γραφικής
ύλης.
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 1300 «Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και
ευπρεπισμού» ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ και
περιλαμβάνει την προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού
υλικού και ειδών καθαριότητας.
 1400 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών
διαρκούς χρήσης» ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ και
περιλαμβάνει την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής
μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού.
 1500 «Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και
υλικών εξάρτησης» ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 ευρώ
και περιλαμβάνει την προμήθεια ειδών διατροφής για τους
ασθενείς και τους συνοδούς τους καθώς και ιματισμού και
υποδημάτων για το προσωπικό του ιδρύματος.
 1600 «Προμήθεια καύσιμα και λιπαντικά» ανέρχεται στο
ποσό των 10.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει την προμήθεια
καυσίμων θέρμανσης.
 1800 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» ανέρχεται στο ποσό των
4.000,00 ευρώ για την κάλυψη κυρίως προμηθειών που
σχετίζονται με τον αύλειο χώρο του ιδρύματος.
 7000 «Κεφαλαιακές δαπάνες» ανέρχεται στο ποσό των
4.000,00 ευρώ και διαμορφώνεται στον 7100 για την αγορά
μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής, μηχανών γραφείου,
ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και βοηθητικού
εξοπλισμού.
Κατά της απόφασης αυτής ψήφισε ο Επικεφαλής της Παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος που
υπερψήφισε δική του πρόταση.

------------------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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