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Αριθμ. Απόφασης 87/2021  Θέμα: «6
η
 τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων τρέχοντος έτους» 

 

Στα νησιά Πάτμο και Λειψούς, σήμερα την 17
η
 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004, της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/19-04-2005 Κ.Υ.Α., του άρθρου 2 

του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α΄/03-04-2020) και της υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου του 

ΥΠ.ΕΣ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

1521/10-09-2021 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του και 

επιδόθηκε σε καθένα εκ των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση 

και λειτουργία του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπου 

ορίζεται ότι: «Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή 

γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για 

τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της 

πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου». 

Αρχικά διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόμου 

3463/2006, επειδή επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα επτά (7). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Γαμπιέρης Αντώνιος, Πρόεδρος 5. Σεΐτη Πετρούλα  

2. Μελιανός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος 

αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5
ου

 θέματος 

της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε πριν από 

το 2
ο
 

6. Μάγγος Φώτιος, Δήμαρχος Λειψών, ο οποίος 

αποχώρησε αμέσως μετά την έναρξη της 

συνεδρίασης 

3. Τσαμπαλάκης Νικήτας 
7. Μακρή Άννα, η οποία αποχώρησε αμέσως μετά 

την έναρξη της συνεδρίασης 

4. Κάβουρας Δημήτριος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κραουνάκης Γεώργιος, Λιμενάρχης Πάτμου 2. Κανιαρού Ειρήνη 

Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα 

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Απόσπασμα εκ του αριθμ. 14/2021 
 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Διοικητικού 
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                             Συμβουλίου 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                               

    ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          
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Παρίστανται, επίσης, η κα Κάππου Αναστασία, Διοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των 

πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το εκτός ημερησίας διατάξεως θέμα και έθεσε υπόψη του Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

1) Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων». 

2) Το άρθρο 161 του Ν. 3463/2006, με θέμα: «Μεταφορά πιστώσεων για την εκτέλεση έργου – 

Αποθεματικό». 

3) Την υπ’ αριθμ. οικ. 46735/23-07-2020 Κ.Y.A. (ΦΕΚ Β΄ 3170/01-08-2020), με θέμα: «Παροχή οδηγιών 

για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της υπ’ 

αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄ 253)». 

4) Την παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με την οποία: «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους 

Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον 

απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα 

ιδρύματα». 

5) Την παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 236 

του Ν. 3463/2006 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

6) Το άρθρο 72, παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπου ορίζεται ότι: «Η 

οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: ….. κ) Αποφασίζει για: …. vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων 

προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του 

δήμου». 

7) Την υπ’ αριθμ. 157/2020 προηγούμενη Απόφασή του, με την οποία καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός 

εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2021 του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3/2021 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3405/25-01-

2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

8) Την υπ’ αριθμ. 10/2021 προηγούμενη Απόφαση του, με την οποία τροποποιήθηκε                                                   

ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. έτους 2021, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

29/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

14356/18-03-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

9) Την υπ’ αριθμ. 33/2021 προηγούμενη Απόφαση του, με την οποία τροποποιήθηκε                                               

ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. έτους 2021, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

59/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

21277/27-04-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

10) Την υπ’ αριθμ. 47/2021 προηγούμενη Απόφαση του, με την οποία τροποποιήθηκε                                                                       

ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. έτους 2021, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
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83/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

28765/15-06-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

11) Την υπ’ αριθμ. 61/2021 προηγούμενη Απόφαση του, με την οποία τροποποιήθηκε                                                                    

ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. έτους 2021, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

115/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

32584/08-07-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

12) Την υπ’ αριθμ. 82/2021 προηγούμενη Απόφαση του, με την οποία τροποποιήθηκε                                                                                                                            

ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. έτους 2021, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

150/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 

39993/25-08-2021 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

13) Την υπ’ αριθμ. 86/2021 προηγούμενη Απόφασή του, με την οποία εγκρίθηκε η συζήτηση του εκτός 

ημερησίας διατάξεως θέμα, με τίτλο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 

τρέχοντος έτους». 

14) Την υπ’ αριθμ. 456 αρ. πρωτ. 97410/07-09-2021 Απόφαση Κατανομής Πιστώσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

15) Το γεγονός ότι έχουν προκύψει ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, του τρέχοντος έτους και παρίσταται ανάγκη ενίσχυσης πιστώσεων 

για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό, πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταφορά 

πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού. 

16) Την υπ’ αριθμ. 1563/16-09-2021 Εισήγηση για την 6
η
 αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 

έτους 2021 της Αναπλ. Προϊσταμένης Τμήματος Εκμετάλλευσης και Διοικητικού του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. 

17) Το ακόλουθο σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021: 

K.A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  ΝΕΟ ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ 

ΤΡΟΠΟ-

ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΑ 

Α' ΕΣΟΔΑ           

α' Εγγραφή εσόδων         

        0,00 € 0,00 € 

            

β' Ενίσχυση εσόδων         

1328.0001 
Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου 
Σκάλας Πάτμου 235.000,00 € 935.000,00€ 700.000,00 €   

4123 
Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 
Επαγγελματιών κ.λπ. 35.000,00 € 60.000,00 € 25.000,00 € 725.000,00€ 

            

γ' Μείωση εσόδων         

        0,00 € 0,00 € 

            

γ' Διαγραφή εσόδων         

        0,00 € 0,00 € 

            

Β' ΕΞΟΔΑ           

ΑΔΑ: ΨΠΦΣΟΡΗΜ-ΣΥΜ



 4

α΄ Διαγραφή πιστώσεων         

        0,00 € 0,00 € 

            

α΄ Μείωση πιστώσεων         

        0,00 € 0,00 € 

            

β΄ Ενίσχυση Πιστώσεων         

64.7341.0001 

Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου 
Σκάλας Πάτμου (Πληρωμές μέσω του ΠΤΑ 
Νοτίου Αιγαίου) 235.000,00 € 935.000,00€ 700.000,00 €   

00.8223 
Απόδοση Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 
Επαγγελματιών κ.λπ. 35.000,00 € 60.000,00 € 25.000,00 € 725.000,00€ 

            

γ΄ Εγγραφή νέων πιστώσεων         

        0,00 € 0,00 

            

  ΕΣΟΔΑ 1.834.996,83€ 725.000,00€ 2.559.996,83€   

  ΕΞΟΔΑ 1.834.332,55€ 725.000,00€ 2.559.332,55€   

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ           664,28€               -   €  

            

664,28€    

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟ 

Ποσό υπάρχοντος αποθεματικού 664,28€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από δημιουργία νέων κωδικών εσόδων 0,00€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από αύξηση εσόδων 725.000,00€ 

Μείωση αποθεματικού από μείωση εσόδων 0,00€ 

Μείωση αποθεματικού από διαγραφή εσόδων 0,00€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από διαγραφή εξόδων 0,00€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από μείωση εξόδων 0,00€ 

Μείωση αποθεματικού από ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών εξόδων 725.000,00€ 

Μείωση αποθεματικού από τη δημιουργία νέων κωδικών εξόδων 0,00€ 

Νέο ποσό Αποθεματικού 

το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι εγγεγραμμένα 
στον προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 161 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/2006). 

664,28€ 

 

17) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία  του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύμφωνα με την οποία: «Το Διοικητικό Συμβούλιο κυρίως 

αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό 

εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και  ακίνητης περιουσίας του,  για την κατάρτιση του 

Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, για την 

συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, για την προμήθεια και λειτουργία του 

μηχανολογικού του εξοπλισμού και για την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στους λιμένες και τη γύρω 

χερσαία και θαλάσσια ζώνη που συνδέεται λειτουργικά με αυτούς, τη ρύθμιση κυκλοφορίας και των 

κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων που ευρίσκονται 

εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και λοιπές δραστηριότητες, την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της 
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κείμενης νομοθεσίας, τον προσδιορισμό του χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των ζωνών ευθύνης του, την 

διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Πάτμου». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού 

εσόδων – εξόδων τρέχοντος έτους σύμφωνα με το κατατεθέν σχέδιο τροποποίησης της πρότασής του και 

κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου, το άρθρο 8 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959, το άρθρο 161 του Ν. 3463/2006, την υπ’ αριθμ. οικ. 

46735/23-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3170 Β΄/01-08-2020), την παρ. 1 του άρθρου 236 και την παρ. 2 του άρθρου 

240 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 72, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις υπ’ 

αριθμ. 157/2020, 10/2021, 33/2021, 47/2021, 61/2021, 82/2021 και 86/2021  προηγούμενες Αποφάσεις του, 

τις υπ’ αριθμ. 3/2021, 29/2021, 59/2021, 83/2021, 115/2021 και  150/2021 Αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Πάτμου, τις υπ’ αριθμ. 3405/25-01-2021, 14356/18-03-2021, 21277/27-04-2021, 

28765/15-06-2021, 32584/08-07-2021 και 39993/25-08-2021 Αποφάσεις του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., την υπ’ αριθμ. 

1563/16-09-2021 Εισήγηση για την 6
η
 αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021 της 

Αναπλ. Προϊσταμένης Τμήματος Εκμετάλλευσης και Διοικητικού του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., το άρθρο 65 του 

Νόμου 3852/2010 και το άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του 

ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

 

Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. οικονομικού έτους 2021 ως εξής: 

K.A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  ΝΕΟ ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ 

ΤΡΟΠΟ-

ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΑ 

Α' ΕΣΟΔΑ           

α' Εγγραφή εσόδων         

        0,00 € 0,00 € 

            

β' Ενίσχυση εσόδων         

1328.0001 
Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου 
Σκάλας Πάτμου 235.000,00 € 935.000,00€ 700.000,00 €   

4123 
Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 
Επαγγελματιών κ.λπ. 35.000,00 € 60.000,00 € 25.000,00 € 725.000,00€ 

            

γ' Μείωση εσόδων         

        0,00 € 0,00 € 

            

γ' Διαγραφή εσόδων         

        0,00 € 0,00 € 
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Β' ΕΞΟΔΑ           

α΄ Διαγραφή πιστώσεων         

        0,00 € 0,00 € 

            

α΄ Μείωση πιστώσεων         

        0,00 € 0,00 € 

            

β΄ Ενίσχυση Πιστώσεων         

64.7341.0001 

Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου 
Σκάλας Πάτμου (Πληρωμές μέσω του ΠΤΑ 
Νοτίου Αιγαίου) 235.000,00 € 935.000,00€ 700.000,00 €   

00.8223 
Απόδοση Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 
Επαγγελματιών κ.λπ. 35.000,00 € 60.000,00 € 25.000,00 € 725.000,00€ 

            

γ΄ Εγγραφή νέων πιστώσεων         

        0,00 € 0,00 

            

  ΕΣΟΔΑ 1.834.996,83€ 725.000,00€ 2.559.996,83€   

  ΕΞΟΔΑ 1.834.332,55€ 725.000,00€ 2.559.332,55€   

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ           664,28€               -   €  

            

664,28€    

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟ 

Ποσό υπάρχοντος αποθεματικού 664,28€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από δημιουργία νέων κωδικών εσόδων 0,00€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από αύξηση εσόδων 725.000,00€ 

Μείωση αποθεματικού από μείωση εσόδων 0,00€ 

Μείωση αποθεματικού από διαγραφή εσόδων 0,00€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από διαγραφή εξόδων 0,00€ 

Ποσό ενίσχυσης του αποθεματικού από μείωση εξόδων 0,00€ 

Μείωση αποθεματικού από ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών εξόδων 725.000,00€ 

Μείωση αποθεματικού από τη δημιουργία νέων κωδικών εξόδων 0,00€ 

Νέο ποσό Αποθεματικού 

το οποίο δεν υπερβαίνει το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι εγγεγραμμένα 
στον προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 161 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/2006). 

664,28€ 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό  87/2021. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

     

         Ο Πρόεδρος                                                                               Τα Μέλη 

   Γαμπιέρης Αντώνιος                                                 Μελιανός Νικόλαος –  Τσαμπαλάκης Νικήτας 

                                                                                          Κάβουρας Δημήτριος – Σεΐτη Πετρούλα   

                                                                                                Μάγγος Φώτιος – Μακρή Άννα        

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΑΔΑ: ΨΠΦΣΟΡΗΜ-ΣΥΜ
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Ακριβές Αντίγραφο 

Πάτμος, 21/09/2021 

     

            Ο Πρόεδρος                                                                                            Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

 

      Γαμπιέρης Αντώνιος                                                                                      Κάππου Αναστασία 

 

 

ΑΔΑ: ΨΠΦΣΟΡΗΜ-ΣΥΜ
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