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ΘΕΜΑ  3ο  Η.Δ.:  Έγκριση  αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  του

Προϋπολογισμού  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  Α’  τριμήνου  οικονομικού

έτους 2021.

Στην  Τρίπολη  την  26η  Ιουλίου 2021 ημέρα  Δευτέρα και  ώρα  4.00

μ.μ.  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  μέσω τηλεδιάσκεψης   το  Περιφερειακό  Συμβούλιο

Πελοποννήσου,  ύστερα  από  την  228527/20-07-2021  πρόσκληση  του

Προέδρου αυτού  κ.  Εμμανουήλ Σκαντζού  (κατ’  εφαρμογή  των διατάξεων της

αριθμ.  πρωτ.  77440/13-11-2020,  ΑΔΑ:  Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ,  427  εγκυκλίου  του

Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών»),

η  οποία  επιδόθηκε  νόμιμα  σε  κάθε  Περιφερειακό  Σύμβουλο  και  δημοσιεύθηκε

στον  πίνακα  ανακοινώσεων  και  στην  ιστοσελίδα  της  Περιφέρειας

Πελοποννήσου,  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στα  θέματα  της  ημερήσιας

διάταξης.

Στην  συνεδρίαση  αυτή  εκλήθη  και  παρέστη  ο  Περιφερειάρχης

Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας,

και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Λαμπρόπουλος Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αρκαδίας

2. Μαλτέζος Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αργολίδας

3. Γκιολής Αναστάσιος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας
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4. Βερούτης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λακωνίας

5. Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μεσσηνίας

6. Καπέλιος Βασίλειος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

7. Τσουκαλάς Ανδρέας, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

8. Βυτινιώτης Χαρίλαος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

9. Σχοινοχωρίτης Δημήτριος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

10. Κόρκα – Κώνστα Αθηνά, θεματική Αντιπεριφερειάρχης

11. Τζινιέρης Νίκων, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

12. Καλογεροπούλου  –  Κανελλοπούλου  Άννα,  θεματική

Αντιπεριφερειάρχης

13. Μαντζούνης Ιωάννης, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

14. Σκαντζός Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

15. Γκούνης Απόστολος, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

16. Χρονάς Άγγελος

17. Σαρδέλης Αναστάσιος

18. Τατούλης Πέτρος

19. Γιαννακούρας Ευάγγελος

20. Τζανετέα Αδαμαντία

21. Ρουμελιώτης Γεώργιος

22. Παπαντωνίου – Κορώνη Κλημεντίνη

23. Σταματάκος Μιχαήλ

24. Νικολάκου Κωνσταντίνα

25. Πετρίτσης Γεώργιος

26. Λυμπέρης Αντώνιος

27. Μπούζα – Κωνσταντέλου Αντωνία

28. Δέδες Γεώργιος

29. Μποζίκης Αναστάσιος

30. Καρσιώτης Χρήστος

31. Καρούζος Χρήστος

32. Πουλοκέφαλος Γεώργιος
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33. Δημητρακοπούλου Ευγενία

34. Μπουντρούκας Ιωάννης

35. Γκιλίτσης Νικόλαος - Κων/νος

36. Γόντικας Νικόλαος 

37. Κελλάρης Ιωάννης

38. Πετράκος Αθανάσιος

39. Δρούγκας Δημοσθένης

40. Τζεμπετζής Δημήτριος 

41. Λυμπεροπούλου Δήμητρα

42. Κάτσαρης Παναγιώτης 

43. Οικονόμου Γεώργιος

44. Σπυριδάκου Μαργαρίτα

45. Σιδέρης Βασίλειος 

46. Γανώσης Αναστάσιος

Από  τη  συνεδρίαση  απουσίαζαν   οι  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  κ.κ.

Ράλλης  Γεώργιος,  Κανελλάκης  Ηλίας,  Πισιμίσης  Αθανάσιος,  Σκούρος

Χαράλαμπος και Βεργινάδη Μαρία αν και νόμιμα είχαν κληθεί.

Στη  συνεδρίαση  αυτή  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ.  Τριαντάφυλλος   Στρατήγης

και  Παναγιώτης  Χαραλαμπόπουλος,  υπάλληλοι  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,

για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού  διαπιστώθηκε  απαρτία  ο  Πρόεδρος  του  Περιφερειακού

Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

…………………………………………………………………………………………………………
Ακολούθως  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  προχώρησε  στη  συζήτηση  του

τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο  Πρόεδρος  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  ενημέρωσε  το  Σώμα  ότι  στο

εν λόγω θέμα εισηγητής είναι  ο  Αντιπεριφερειάρχης  κ.  Χρήστος  Λαμπρόπουλος

και  έχει  διανεμηθεί  η  αριθ.  816/04-06-2021  απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής

Περιφέρειας Πελοποννήσου,  η οποία έχει ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

             

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ   20/2021

Αριθμός Απόφασης:    816  

32o    Θέμα        Ημερήσιας Διάταξης  

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου Α' 

τριμήνου 2021.

(απ: 147439)

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Στην Τρίίπολη σηί μερα    στίς    4/6  /2021  ημέρα Παρασκεύη και ώρα 10:30 π.μ  ,  συνηί λθε σε 

συνεδρίίαση μείσω  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ η Οίκονομίκηί  Επίτροπηί  Περίφείρείας Πελοποννηί σου, 

υί στερα αποί  την αρ.πρωτ :  οικ.159590/31-5-2021  πρόσκληση καί συί μφωνα: 

1)  τίς δίαταί ξείς  των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/7-6-2010  (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010),

«Νεία  Αρχίτεκτονίκηί  της  Αυτοδίοίίκησης  καί  της  Αποκεντρωμείνης  Δίοίίκησης  –  Προίγραμμα

Καλλίκραί της», οί πως τροποποίηί θηκαν καί ίσχυί ουν.

2)  τίς δίαταί ξείς    της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010),

“Νεία  Αρχίτεκτονίκηί  της  Αυτοδίοίίκησης  καί  της  Αποκεντρωμείνης  Δίοίίκησης  -  Προίγραμμα

Καλλίκραί της”,  οί πως τροποποίηί θηκαν   καί ίσχυί ουν.  

3)  την  αριθμ 447 /08-09-2019 απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου (πρακτίκοί  16/8-9-2019)  σχετίκαί  με  την  εκλογηί  μελωί ν  της  Οίκονομίκηί ς

Επίτροπηί ς.

4) την α.π. 248549/60802 /12-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη ( ΦΕΚ 770/ τ. Υ.Ο. Δ.Δ./

23-09-2019) με την οποίία ορίίσθηκε ο Προί εδρος της Οίκονομίκηί ς Επίτροπηί ς .
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5) την α.π. 254557/62263 /20-09-2019  απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ ΩΣΘΠ7Λ1-Λ87) με

την οποίία ορίίσθηκαν Αντίπερίφερείαί ρχες ως μείλη της Οίκονομίκηί ς Επίτροπηί ς .

6) .την  α.π. 238237/58064/6-10-2020  απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ 6ΠΣΕ7Λ1-0ΘΙ) με

την οποίία τροποποίηί θηκε η με α.π. 254557/62263 /20-09-2019  αποί φαση Περίφερείαί ρχη 

7)  την εκ της ευθείίας καί ρητηί ς  προί βλεψης των δίαταί ξεων   του άρθρου 10 της αριθμ. 11

Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/τ.Α΄/11-3-2020)  “Κατεπείίγοντα  μείτρα

αντίμετωί πίσης  των αρνητίκωί ν  συνεπείωί ν  της  εμφαί νίσης  του κορωνοίϊου  COVID-19 καί  της

αναί γκης περίορίσμουί  της δίαί δοσηί ς του”.

8) την  με  αριθμ.  Πρωτ.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγκύκλιο   του

Υπουργείου  Εσωτερικών περίί  “Συί γκλησης  συλλογίκωί ν  οργαί νων  των  Δηί μων,  των

Περίφερείωί ν   καί  των εποπτευοί μενων Νομίκωί ν  τους  Προσωί πων,  καταί  το  δίαί στημα ληί ψης

μείτρων αποφυγηί ς καί δίαί δοσης του κορωνοίϊουί  CONID-19”.

9)  την με  αριθμ.  Πρωτ.  1822/16-3-2020  (ΑΔΑ:  ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004)  εγκύκλιο  του

Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης περίί “Παροχηί ς δίευκρίνηί σεων καί οδηγίωί ν σχετίκαί  με

την εφαρμογηί  της υπηρεσίίας τηλεδίαί σκεψης e: Presence.gov.gr”

10) την με  αρ.  Πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764  /7-11-2020  (ΑΔΑ:  Ψ48Γ46ΜΤΛ6-

ΛΣΡ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  “Μείτρα καί ρυθμίίσείς στο πλαίίσίο της αναί γκης

περίορίσμουί  της δίασποραί ς του κορωνοίϊουί

    Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται οι κ.κ. :  

1.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ, ως Πρόεδρος

2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

3. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

4. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΩΝ

5.  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ

6. ΣΑΡΔΕΛΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

8. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

10.ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ως μέλη 

 Από την συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος κ. Μποζίκης Αναστάσιος αν και νόμιμα είχε 

κλήθει .

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η   κ. Kάτσουλα Χριστίνα υπάλληλος της

Περιφέρειας Πελοποννήσου , ως  γραμματέας. 
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Αφουί  δίαπίστωί θηκε η εκ του νοί μου απαρτίία ο κ. Προί εδρος κηί ρυξε την είναρξη της συνεδρίίασης.

............................................................................................................................

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψιν των μελών της  Οικονομικής Επιτροπής την α.π.  

147439/2021 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  η 

οποία έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ : « Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας 

Πελοποννήσου Α' τριμήνου 2021»

Συί μφωνα με την παρ. 10 του αί ρθρου 268 του Ν. 3852/2010 «Νεία Αρχίτεκτονίκηί  της 
Αυτοδίοίίκησης καί της Αποκεντρωμείνης Δίοίίκησης- Προίγραμμα Καλλίκραί της», οί πως ίσχυί εί, η 
Οίκονομίκηί  Επίτροπηί  μεταί  αποί  είσηί γηση του υπευθυί νου Οίκονομίκωί ν Υπηρεσίωί ν της 
Περίφείρείας, υποβαί λλεί στο Περίφερείακοί  Συμβουί λίο,  είκθεση γία τα αποτελείσματα εκτείλεσης 
του προυϊ πολογίσμουί , καταί  το χρονίκοί  δίαί στημα αποί  την αρχηί  του οίκονομίκουί  είτους είως το 
τείλος του συγκεκρίμείνου τρίμηί νου. Στην είκθεση δίατυπωί νονταί καί οί τυχοί ν παρατηρηί σείς της 
μείοψηφίίας καί επίσυναί πτεταί σε αυτηί  η είσηί γηση του υπευθυί νου οίκονομίκωί ν υπηρεσίωί ν, 
καθωί ς καί η είκθεση του προηγουί μενου τρίμηί νου.
Η είκθεση μεταί  των συνημμείνων της υποβαί λλεταί στο Περίφερείακοί  Συμβουί λίο εντοί ς 
προθεσμίίας τρίαί ντα (30) ημερωί ν αποί  τη ληί ξη καί θε τρίμηί νου.
Εαί ν με την ανωτείρω είκθεση του δευί τερου καί τρίίτου τρίμηί νου καί θε οίκονομίκουί  είτους, 
δίαπίστωθείί αποί  την Οίκονομίκηί  Επίτροπηί , συί μφωνα με την πορείία καί την εκτίίμηση είίσπραξης
των εσοί δων, οί τί στον προυϊ πολογίσμοί  είχουν εγγραφείί υπερεκτίμημείνα είσοδα ηί  είσοδα που 
εκτίμαί ταί οί τί δεν θα είσπραχθουί ν είως το τείλος της χρηί σης, το περίφερείακοί  συμβουί λίο 
προβαίίνεί υποχρεωτίκαί  σε αναμοί ρφωση αυτουί , εντοί ς προθεσμίίας δεκαπείντε (15) ημερωί ν, αποί  
την υποβοληί  σε αυτοί  της είκθεσης αποί  την Οίκονομίκηί  Επίτροπηί , μείωί νοντας τα παραπαί νω 
είσοδα, συί μφωνα με την είσηί γησηί  της καί αντίστοίίχως το σκείλος των δαπανωί ν, ωί στε να μην 
καταστείί σε καμίαί  περίίπτωση ελλείμματίκοί ς ο προυϊ πολογίσμοί ς. 
Οί ανωτείρω αποφαί σείς υποβαί λλονταί στον Ελεγκτηί  Νομίμοί τητας γία είλεγχο. 
Τα στοίχείία που πρείπεί να περίλαμβαί νεί η είκθεση, καθορίίστηκαν με την αρίθ. 40038/09-09-
2011 αποί φαση Υπουργουί  Εσωτερίκωί ν.
Η Δ/νση Οίκονομίκουί  Περίφείρείας Πελοποννηί σου λαμβαί νοντας υποί ψη την προαναφεροί μενη 
αποί φαση του ΥΠ.ΕΣ. καί συί μφωνα με τα υποδείίγματα που επίσυναί πτονταί σε αυτηί , συνείταξε 
είκθεση αποτελεσμαί των εκτείλεσης προυϊ πολογίσμουί  εσοί δων – εξοί δων Α’ τρίμηί νου 2021, την 
οποίία σας υποβαί λλουμε.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα αφορούν αναλυτικά:
ΕΣΟΔΑ :
- Στην στηί λη Προυϊ πολογίσμοί ς αναφείρεταί το υί ψος του Προυϊ πολογίσμουί  εσοί δων οίκ. είτους 
2021, Περίφείρείας Πελοποννηί σου, οί πως είχεί δίαμορφωθείί μεταί  καί  την 2η  αναμοί ρφωση, είως 
31/03/2021.
-  Στην στηί λη Βεβαίωθείντα αναφείρονταί τα ποσαί  των εσοί δων τα οποίία είχουν πίστωθείί σε 
λογαρίασμουί ς της Περίφείρείας Πελοποννηί σου καί είχουν καταχωρηθείί ως παραστατίκαί  στο 
λογίστίκοί  συί στημα οίκονομίκηί ς δίαχείίρίσης, αποί  01/01/2021 είως 31/03/2021.
- Στην στηί λη Είσπραχθείντα  αναφείρονταί τα ποσαί  των βεβαίωμείνων παραστατίκωί ν εσοί δων, 
γία τα οποίία είχουν εκδοθείί γραμμαί τία είίσπραξης στο λογίστίκοί  συί στημα οίκονομίκηί ς 
δίαχείίρίσης, αποί  01/01/2021 είως 31/03/2021.
ΕΞΟΔΑ :
- Στην στηί λη Προυϊ πολογίσμοί ς αναφείρεταί το υί ψος  του Προυϊ πολογίσμουί  εξοί δων οίκ. είτους 
2021 οί πως είχεί δίαμορφωθείί μεταί  καί την 2η αναμοί ρφωση, είως 31/03/2021.
- Στην στηί λη Δεσμευθείντα περίλαμβαί νονταί οί δεσμευί σείς σε βαί ρος των πίστωί σεων του 
προυϊ πολογίσμουί  εξοί δων της Περίφείρείας Πελοποννηί σου αναί  κατηγορίία κωδίκουί  (π.δ. 
80/5.8.2016 “Αναί ληψη υποχρεωί σεων αποί  τους δίαταί κτες”), είως 31/03/2021.
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- Στην στηί λη Τίμολογηθείντα περίλαμβαί νεταί το συί νολο των δαπανωί ν αναί  κατηγορίία κωδίκουί , 
γία τίς οποίίες είχουν εκδοθείί παραστατίκαί  πληρωμηί ς γία το ανωτείρω χρονίκοί  δίαί στημα καί 
είχουν κατατεθείί στην Δ/νση Οίκονομίκουί  της είδρας καί στίς αντίίστοίχες Δ/νσείς Δίοίκητίκουί  
Οίκονομίκουί  των Περίφερείακωί ν Ενοτηί των.
- Στην στηί λη Ενταλθείντα περίλαμβαί νονταί οί δαπαί νες αναί  κατηγορίία κωδίκουί , γία τίς οποίίες 
είχεί εκδοθείί χρηματίκοί  είνταλμα πληρωμηί ς.
- Στην στηί λη Πληρωθείντα περίλαμβαί νεταί το συί νολο των δαπανωί ν αναί  κατηγορίία κωδίκουί , γία
τίς οποίίες οί Ταμείακείς Υπηρεσίίες είχουν εκδωί σεί αντίίστοίχη επίταγηί , είως 31/03/2021.

Ειδικότερα :
 Α. ΕΣΟΔΑ
Καταί  το Α' τρίίμηνο 2021 η πορείία είίσπραξης των εσοί δων της Περίφείρείας Πελοποννηί σου, 
ανείρχεταί σε ποσοστό 15,16%, επίί του δίαμορφωμείνου προυϊ πολογίσμουί  καί αναλυτίκαί  αναί  
κατηγορίία :
1. Η κατηγορία 0000 “Επιχορηγήσεις” αφορά έσοδα από κρατική επιχορήγηση (Διάφορα 
Υπουργεία) καθώς και επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση :
- γία δαπαί νες λείτουργίίας των παί σης φυί σεως προνοίακωί ν ίδρυμαί των καί φορείων κοίνωνίκηί ς 
φροντίίδας μη κερδοσκοπίκουί  χαρακτηί ρα
- γία την αποζημίίωση των μελωί ν των κλίμακίίων ελείγχου μείτρων καί σταθμωί ν καί των 
κλίμακίίων ελείγχου λαίϊκωί ν αγορωί ν καί υπαίθρίίου εμπορίίου
-γία δαπαί νες αποζημίίωσης ελεγκτωί ν γεωποί νων, κτηνίαί τρων των Δ/νσεων Αγροτίκηί ς 
Οίκονομίίας καί Κτηνίατρίκηί ς των Περίφερείακωί ν Ενοτηί των, που δίενεργουί ν 
φυτουϊ γείονομίκουί ς ελείγχους καί ελείγχους ποίοί τητας – καταλληλοί τητας (αί ρθρο 14 Ν. 
3460/2006).
- γία εφαρμογηί  προγραμμαί των γεωργίίας – κτηνοτροφίίας 
- γία δαπαί νες δίενείργείας εκλογωί ν (αποζημίωί σείς προσωπίκουί  – εκλογίκοί  υλίκοί )

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν έως 31/03/2021, εισπράξεις  συνολικού ποσού
43.846,37 € (ποσοστό 11,69% επί του Προϋπολογισμού), που αφορούν επιχορήγηση :
- Από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα ARISTOIL (ποσό 43.846,37 €).

2. Η κατηγορία 1000 “Φόροι – Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ.” αφορά :
- Έσοδα αποί  ΚΑΠ γία καταβοληί  της μίσθοδοσίίας του προσωπίκουί  της Περίφείρείας.
- Έσοδα αποί  ΚΑΠ γία λείτουργίκείς καί λοίπείς γενίκείς δαπαί νες, αντίμίσθίία αίρετωί ν, εφαρμογηί  
προγραί μματος δακοκτονίίας, μεταφοραί  μαθητωί ν , εφαρμογηί  προγραί μματος ΟΣΔΕ.
- Είσπραί ξείς αποί  τείλη αδείίας καί μεταβίίβασης οχημαί των
- Είσπραί ξείς αποί  παραί βολα που επίβαί λλουν οί Υπηρεσίίες της Περίφείρείας σε καί θε 
Περίφερείακηί  Ενοί τητα (Δ/νσείς Αναί πτυξης)
- Αποδοί σείς αποί  τη ΔΕΗ Μεγαλοί πολης, ως ανταποδοτίκοί  τείλος, προς την Περίφείρεία 
Πελοποννηί σου, γία την εκτείλεση του Είδίκουί  Αναπτυξίακουί  Προγραί μματος είργων καί μελετωί ν 
του Νομουί  Αρκαδίίας.
- Έσοδα αποί  την καταβοληί  του ημερηί σίου ανταποδοτίκουί  τείλους αποί  τους προσερχοί μενους 
στίς λαίϊκείς αγορείς (Ν.4264/2014 οί πως ίσχυί εί).
- Τείλη αδείωί ν υπαίίθρίου πλανοί δίου εμπορίίου (Ν.4497/2017 οί πως ίσχυί εί).

Τα εισπραχθέντα έως 31/03/2021, στην κατηγορία αυτή ανέρχονται στο ποσό των 
8.585.317,50 € (ποσοστό 13,10%) επί του προϋπολογισμού προέρχονται από: 
- Τακτικές μηνιαίες χρηματοδοτήσεις από το ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ) για καταβολή μισθοδοσίας 
προσωπικού, για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες , καθώς και αντιμισθία 
αιρετών ( ποσό 7.946.563,25 €).
- Εισπράξεις από τέλη αδείας και μεταβίβασης οχημάτων καθώς και εισπράξεις από 
παράβολα που επιβάλουν οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα 
(ποσό 587.426,17 €).
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- Αποδόσεις από τη ΔΕΗ Μεγαλόπολης, ως ανταποδοτικό τέλος, προς την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος έργων και 
μελετών του Νομού Αρκαδίας (ποσό 48.791,04 €).
- Αποδόσεις από Δήμους (Μονεμβασίας, Λουτρακίου-Πέρα Χώρας ) ποσών που 
αντιστοιχούν στο ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος από τους προσερχόμενους στις λαϊκές 
αγορές (ποσό 2.341,04 €).

- Τέλη αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου  (ποσό 190,00 €).

- Τέλη χρήσης οδών (ποσό 6,00 €).

3. Η κατηγορία 3000 “Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα” αφορά :
- Είσπραί ξείς αποί  προσφοραί  υπηρεσίωί ν (εφαρμογηί  τεχνίκηί ς σπερματείγχυσης)
- Είσπραί ξείς αποί  εκποίίηση αί χρηστου υλίκουί
- Τοί κους αποί  καταθείσείς σε Τραί πεζες
- Έσοδα αποί  εκμίίσθωση ακίνηί των γία την Π.Ε. Λακωνίίας
- Μίίσθωμα δίκαίωί ματος χρηί σης βοσκηί ς δημοσίίων βοσκηί σίμων γαίωί ν (Ν. 4351/2015 ΦΕΚ 
2848/Β/2016).
Τα εισπραχθέντα έως 31/03/2021 στην κατηγορία αυτή ανέρχονται στο ποσό των 
36.767,84 € (ποσοστό 8,21%) επί του προϋπολογισμού προέρχονται από εκμίσθωση 
καταστημάτων για την Π.Ε. Λακωνίας (ποσό 330,00 €), από τόκους καταθέσεων σε 
Τράπεζες (ποσό 36.033,24 €) και από έσοδα από πώληση άχρηστου υλικού για την 
Π.Ε.Μεσσηνίας (ποσό 404,60 €).
4. Η κατηγορία 4000 “Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα” αφοραί  
είσπραί ξείς αποί  τα προί στίμα που επίβαί λλουν οί Υπηρεσίίες της Περίφείρείας Πελοποννηί σου, 
συί μφωνα με την ίσχυί ουσα νομοθεσίία. Οί αποδοί σείς των εν λοίγω προστίίμων, γίίνονταί μηνίαίίως 
αποί  την Γενίκηί  Γραμματείία Πληροφορίακωί ν Συστημαί των του Υπουργείίου Οίκονομίκωί ν. Επίίσης 
στην κατηγορίία αυτηί  είσπραί ττονταί ποσαί  αποί  καταπτωί σείς εγγυηί σεων λοίγω παραβαί σεων 
συμβαί σεων. 
Τα εισπραχθέντα έως 31/03/2021, στην κατηγορία αυτή ανέρχονται στο ποσό των 
175.337,64 € (ποσοστό 73,09%) επί του προϋπολογισμού αφορούν τις ανωτέρω 
αναφερόμενες περιπτώσεις.
5. Η κατηγορία 5000 “Λοιπά έσοδα” αφορά
- Επίστροφείς αποί  Χρηματίκαί  Ενταί λματα Προπληρωμηί ς
- Επίστροφείς ποσωί ν που καταβληί θηκαν χωρίίς να οφείίλονταί
- Λοίπαί  ανείδίίκευτα είσοδα.
Τα εισπραχθέντα έως 31/03/2021, στην κατηγορία αυτή ανέρχονται στο ποσό των 
16.791,41 € (ποσοστό 46%) επί του προϋπολογισμού αφορούν τις ανωτέρω  περιπτώσεις 
επιστροφής ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται και ειδικότερα επιστροφές 
αποδοχών υπαλλήλων λόγω μετατάξεων, αποσπάσεων και κινητικότητας.
6. Η κατηγορία 6000 “Έκτακτα έσοδα” αφορά κυρίίως επίστροφείς χρημαί των π.χ. περίκοπηί  
λοίγω συμμετοχηί ς των υπαλληί λων σε απεργίίες, καθωί ς επίίσης καί αποδοί σείς αποί  τον ΟΑΕΔ γία 
καταβοληί  των ασφαλίστίκωί ν είσφορωί ν των ωφελουμείνων που είίχαν προσληφθείί κατοί πίν 
Δημοί σίας Προί σκλησης του ΟΑΕΔ γία το προίγραμμα “Προωί θηση της απασχοί λησης μείσω 
προγραμμαί των κοίνωφελουί ς χαρακτηί ρα”). 
Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2021, εισπράξεις ποσού 1.328,68  
€ και αφορούν επιστροφές χρημάτων από συμμετοχή υπαλλήλων σε απεργίες.
7. Η κατηγορία 9000 “Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λ.π. για επενδύσεις” αφορά
- Έργα Π.Δ.Ε. που εκτελουί νταί αποί  την Περίφείρεία Πελοποννηί σου καί πληρωί νονταί αποί  το 
Περίφερείακοί  Ταμείίο Αναί πτυξης (Έργα Εθνίκουί  Π.Δ.Ε. - Έργα ΕΣΠΑ)
- Αποζημίωί σείς γία την καί λυψη εκτοί ς είδρας κίίνησης, οδοίπορίκαί  είξοδα καί αμοίβείς γία είδίκείς 
εργασίίες, υπαλληί λων που παρακολουθουί ν είργα Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ
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- Επίχορηί γηση αποί  την Περίφείρεία Αττίκηί ς, στα πλαίίσία προγραμματίκηί ς συί μβασης γία την 
υλοποίίηση του είργου με τίίτλο «Προστασίία πρανωί ν καί ασφαληί ς δίείλευση οχημαί των στην 
παραλίακηί  οδοί  Σχίίνος-Αλεποχωί ρί»
- Χρηματοδοτηί σείς στα πλαίίσία συγχρηματοδοτουί μενων Ευρωπαίϊκωί ν προγραμμαί των
Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2021 , εισπράξεις σε ποσοστό 
17,75% επί του προϋπολογισμού και αφορούν:
α) πληρωμές του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο 
2021, τα οποία καταγράφηκαν στο λογιστικό σύστημα της Περιφέρειας.
Σημειώνεται ότι για τα έργα Π.Δ.Ε. που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
και πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Έργα Εθνικού Π.Δ.Ε. - Έργα 
ΕΣΠΑ), θα πρέπει να διενεργούνται οι απαραίτητες εγγραφές στο λογιστικό σύστημα της 
Περιφέρειας τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και σε εκείνο των εξόδων, με βάση τις 
πληρωμές που πραγματοποιούνται από το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ανά 
μήνα, έτσι ώστε τα στοιχεία αυτά να ενσωματώνονται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία 
εσόδων - εξόδων της Περιφέρειας και να υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων 
οικονομικών στοιχείων του ΥΠΕΣΔΑ. 
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (Π.Ε. Αρκαδίας Ε.Φ. 071 Κ.Α. Εσόδου – Κ.Α. Εξόδου 9459.0004) πιστώσεις 
ποσού 50.000.000,00 €, για έργα Π.Δ.Ε. που πληρώνονται από τον Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης,  και έχουν καταγραφεί τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα οι εν λόγω 
πληρωμές, από το μήνα  Ιανουάριο έως τον Μάρτιο  έτους 2021, ποσού 8.816.108,52  €.
β) Χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 
ήτοι ποσό 156.221,62 € (Πρόγραμμα ENERMOB-ADRION, FOCUS, ΕnerNETMob).
 Β. ΕΞΟΔΑ
Καταί  το Α' τρίίμηνο 2021 οι πληρωμές ανέρχονται σε ποσοστό 10,91% επίί του 
δίαμορφωμείνου προυϊ πολογίσμουί , ποσοστό 71,22 % του προϋπολογισμού έχει δεσμευθεί, 
ποσοστό 12,90% του προϋπολογισμού έχει τιμολογηθεί και ποσοστό 84,55% επί της 
αξίας των τιμολογηθέντων έχει εξοφληθεί. Σημείωί νεταί οί τί στην κατηγορίία 
“Τίμολογηθείντα” περίλαμβαί νονταί καί τίμολοίγία προηγουί μενης χρηί σης – οίκ. είτους 2020- τα 
οποίία λοίγω ληί ξης του είτους, παρείμείναν ανεξοί φλητα  καί εξοφληί θηκαν καταί  το οίκ. είτος 2021.
Αναλυτίκαί  τα είξοδα αναί  κατηγορίία :
1. Η κατηγορία 0000 “Πληρωμές για Υπηρεσίες” αφορά δαπαί νες μίσθοδοσίίας προσωπίκουί  
της Περίφείρείας, αποσπασμείνων υπαλληί λων, μετακλητωί ν υπαλληί λων, εποχίακουί  προσωπίκουί , 
εργοδοτίκείς είσφορείς, αντίμίσθίία αίρετωί ν, υπερωρίακηί  εργασίία καί λοίπείς αποζημίωί σείς, είξοδα
μετακίίνησηςμοί νίμου προσωπίκουί  καί αίρετωί ν, μίσθωί ματα κτίρίίων , μεταφοραί  μαθητωί ν, 
δαπαί νες εκτείλεσης δίκαστίκωί ν αποφαί σεων, είξοδα γία ταχυδρομίκαί , ΟΤΕ, ΔΕΗ, υί δρευση καί 
οποίαδηί ποτε αμοίβηί  γία παροχηί  υπηρεσίίας.
Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2021, πληρωμές  σε ποσοστό 
14,10% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 74,70% του προϋπολογισμού.
2. Η κατηγορία 1000 “Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού” αφορά δαπαί νες 
προμηί θείας είδωί ν γία τη λείτουργίία των υπηρεσίωί ν, οί πως γραφίκηί  υί λη, προμηί θεία καυσίίμων 
γία την κίίνηση των υπηρεσίακωί ν αυτοκίνηί των, καθωί ς καί καυσίίμων θείρμανσης των κτίρίίων 
που στεγαί ζονταί οί υπηρεσίίες, δαπαί νες καθαρίσμουί  των κτίρίίων που στεγαί ζονταί οί Υπηρεσίίες, 
προμηί θεία κεφαλαίακουί  καί ηλεκτρονίκουί  εξοπλίσμουί , είδωί ν συντηί ρησης υπηρεσίακωί ν 
αυτοκίνηί των, εξοπλίσμουί  ηί  εγκατασταί σεων κ.λ.π.
Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2021 , πληρωμές  σε ποσοστό 
6,24% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 40,08% του προϋπολογισμού.

3. Η κατηγορία 2000 “Πληρωμές μεταβιβαστικές” αφορά επίχορηγηί σείς καί συνδρομείς  σε 
Προνοίακαί  Ιδρυί ματα καί Λοίπουί ς Οργανίσμουί ς Κοίνωνίκηί ς Προί νοίας.
Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2021, πληρωμές  σε ποσοστό 
1,39% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 1,39% του προϋπολογισμού 
(αφορά απόδοση επιχορήγησης 10.000,00 € στο Σύλλογο ΑΜΕΑ Ν.Αργολίδας έτους 2020– 
χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).
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4. Η κατηγορία 3000 “Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα” 
αφορά επίστροφείς εσοί δων, π.χ. επίστροφείς προστίίμων, παραβοί λων ηί  επίστροφείς σε 
περίπτωί σείς οί που ευσταθουί ν καταγγελίίες γία τεχνίκείς επαγγελματίκείς δραστηρίοί τητες, καθωί ς 
επίίσης καί καταβοληί  των ασφαλίστίκωί ν είσφορωί ν των ωφελουμείνων που προσλαμβαί νονταί 
κατοί πίν Δημοί σίας Προί σκλησης του ΟΑΕΔ γία το προίγραμμα “Προωί θηση της απασχοί λησης μείσω
προγραμμαί των κοίνωφελουί ς χαρακτηί ρα”- ΚΑΕ 3259.0001 : “Αποί δοση σε λοίπαί  ταμείία 
Κοίνωνίκηί ς Ασφαί λίσης”. 
Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2021, πληρωμές  σε ποσοστό 
1,46% επί του προϋπολογισμού και αφορά τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, ενώ 
έχει δεσμευθεί το 44,60% του προϋπολογισμού. 
5. Η κατηγορία 5000 “Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες” αφορά 
δαπαί νες πολίτίκηί ς σχεδίίασης εκταί κτων αναγκωί ν, δαπαί νες δίενείργείας εκλογωί ν καί δαπαί νες 
προγραμμαί των γεωργίίας – κτηνοτροφίίας καθωί ς επίίσης καί δαπαί νες εθνίκουί  χαρακτηί ρα 
(δαπαί νες εορτασμουί  εθνίκωί ν επετείίων κ.λ.π.).
Επίίσης στην εν λοίγω κατηγορίία καί στον κωδίκοί  αρίθμοί  εξοί δου 5111 τηρείίταί το τακτίκοί  
αποθεματίκοί  του προυϊ πολογίσμουί  της Περίφείρείας Πελοποννηί σου, αποί  το οποίίο με 
αναμορφωί σείς καταί  τη δίαί ρκεία του είτους, αυξαί νονταί οί πίστωί σείς κωδίκωί ν αρίθμωί ν εξοί δων 
που χρείαί ζονταί ενίίσχυση.
Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν πληρωμές  έως 31/03/2021 ποσού  5.381,64 
€και αφορούν δαπάνες πρόληψης και αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
πανδημίας covid-19.
6. Η κατηγορία 6000 “Κίνηση κεφαλαίων” αφορά πληρωμείς γία τοκοχρεολυί σία  δανείίων της
Περίφερείακηί ς Ενοί τητας Λακωνίίας.
Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2021, πληρωμές  σε ποσοστό 
21,44% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί το 90,36% του προϋπολογισμού.
8. Η κατηγορία 9000 “Πληρωμές για επενδύσεις” αφορά πληρωμείς είργων καί μελετωί ν οί λων
των προγραμμαί των Δημοσίίων Επενδυί σεων της Περίφείρείας (Προγραί μματα αποί  ΚΑΠ, ΕΑΠ 
Μεγαλοί πολης, Προγραί μματα Ιδίίων Ποί ρων, ΤΕΟ, ΣΑΕΠ, Είδίκαί  Έργα Π.Δ.Ε. Υπουργείίων κ.λ.π.).

Στην κατηγορία αυτή πραγματοποιήθηκαν, έως 31/03/2021, πληρωμές σε ποσοστό 
10,30% επί του προϋπολογισμού, ενώ έχει δεσμευθεί ποσό σε ποσοστό 79,71% επί του 
προϋπολογισμού.
Σημειώνεται ότι ισχύουν και στην παρούσα κατηγορία τα προαναφερθέντα στο σκέλος 
των εσόδων, για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
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Ακολουθουί ν υπογραφείς.....

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τα μέλη κ. Νικολάκου,κ. Ρουμελιώτης,κ. Γιαννακούρας δηλώνουν λευκό

1)Αποδείχεταί στο συί νολο την αρίθμ. Πρωτ: 147439/21/5/2021 είσηί γηση του Τμηί ματος

Προυϊ πολογίσμουί  & Δημοσίονομίκωί ν Αναφορωί ν της Δ/νσης Οίκονομίκουί  Περίφείρείας
Πελοποννηί σου.
2)Υποβαί λλεί την είκθεση αποτελεσμαί των εκτείλεσης προυϊ πολογίσμουί  Περίφείρείας
Πελοποννηί σου A΄Τρίμηί νου 2021 , μεταί  των συνημμείνων αυτηί ς, γία είγκρίση αποί  το
Περίφερείακοί  Συμβουί λίο.

Η παρούσα     απόφαση    θ’ ανακοινωθεί  από τον κ.Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση  

μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου   COVID  -19.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    816  /  2021  

Αφουί  συνταί χθηκε καί αναγνωί σθηκε το παροί ν υπογραί φεταί ως κατωτείρω: 

1.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ, ως Πρόεδρος

2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

3. ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣΗ
Επωνυμία Φορέα : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ A' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/03/2021

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Επιχορηγήσεις 375.000,00 43.846,37 11,69 43.846,37 11,69 100,00

### Φόροι, Τέλη και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. 65.555.900,00 8.585.317,50 13,10 8.585.317,50 13,10 100,00

### Ασφαλιστικές εισφορές ,00 ,00 0,00 ,00 0,00 0,00

### Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 448.050,38 36.767,84 8,21 36.767,84 8,21 100,00

### Προσαυξήσεις, πρόστιμα,χρηματικές ποινές και παράβολα 239.900,00 175.337,64 73,09 175.337,64 73,09 100,00

### Λοιπά έσοδα 36.500,00 16.791,41 46,00 16.791,41 46,00 100,00

### Έκτακτα έσοδα 434.052,92 1.328,68 0,31 1.328,68 0,31 100,00

### Έσοδα από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

### Έσοδα από παρελθόντα έτη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

### Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λ.π. για επενδύσεις 50.556.243,98 8.972.330,14 17,75 8.972.330,14 17,75 100,00

Σύνολα εσόδων 117.645.647,28 17.831.719,58 15,16 17.831.719,58 15,16 100,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ A' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/03/2021

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Πληρωμές για υπηρεσίες 66.547.924,71 49.709.746,63 74,70 11.663.631,21 17,53 9.942.800,09 9.385.441,33 14,10 80,47

Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού 3.843.035,77 1.540.152,07 40,08 484.017,66 12,59 268.297,25 239.854,27 6,24 49,55

Πληρωμές μεταβιβαστικές 719.244,76 10.000,00 1,39 10.000,00 1,39 10.000,00 10.000,00 1,39 100,00

Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα 1.132.152,02 504.960,22 44,60 20.828,95 1,84 18.424,45 16.542,45 1,46 79,42
Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 11.816.904,76 135.848,36 1,15 8.108,41 0,07 7.449,64 5.381,64 0,05 66,37
Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.) 652.916,50 590.000,00 90,36 158.757,31 24,32 139.964,76 139.964,76 21,44 88,16
Απαλλοτριώσεις, αγορές,ανεγέρσεις κ.λ.π 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Πληρωμές για επενδύσεις (από κώδικα Ν.Π.Δ.Δ.) 92.323.542,70 73.591.152,42 79,71 10.489.491,49 11,36 9.573.281,14 9.508.731,10 10,30 90,65

Σύνολα δαπανών 177.035.721,22 126.081.859,70 71,22 22.834.835,03 12,90 19.960.217,33 19.305.915,55 10,91 84,55
O AN. ΠΡΟΪΣΤ.Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ

Προϋπ/σμός
 1

Βεβαιωθέντα
2

%
2/1

Εισπραχθέντα
        3

%
3/1

%
3/2

000
0

Προϋπ/σμός
  1

Δεσμευθέντα
 2

%
2/1

Τιμολογηθέντα
        3

%
3/1

Ενταλθέντα
 4

Πληρωθέντα
5

%
5/1

%
5/3

000
0100
0200
0300
0500
600
700
900

ΑΔΑ: 63ΠΗ7Λ1-Κ6Τ



4. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΩΝ

5.  ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ

6. ΣΑΡΔΕΛΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

8. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

10.ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ως μέλη 

 

Από την συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος κ. Μποζίκης Αναστάσιος αν και

νόμιμα είχε κλήθει .

Η Γραμματέας

Kάτσουλα Χριστίνα
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Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ

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

Α κολούθησε  ο νομαστ ι κή  ψηφοφορ ί α  ως  ε ξή ς :

Ο ι  κ . κ .  Λαμπρόπουλο ς ,  Μαλτέ ζο ς ,  Γ κ ι ολή ς ,  Βερούτης,

Αναστασόπουλος,  Καπέλιος,  Τσουκαλάς,  Βυτινιώτης,  Σχοινοχωρίτης,  Κόρκα  –

Κώνστα,  Τζινιέρης,  Καλογεροπούλου – Κανελλοπούλου,  Μαντζούνης,  Σκαντζός,

Χρονάς,  Σαρδέλης,  Μπουντρούκας,  Γκιλίτσης,  Τζεμπετζής,  Οικονόμου,  Σιδέρης

και Γανώσης ψήφισαν υπέρ της εισήγησης (σύνολο 22). 

Οι  κ.κ.  Τατούλης,  Γιαννακούρας,  Τζανετέα  Ρουμελιώτης,  Σταματάκος,

Νικολάκου,  Πετρίτσης,  Λυμπέρης,  Γκούνης,  Μπούζα-Κωνσταντέλου,  Γόντικας,

Κελλάρης,  Πετράκος,  Δρούγκας,  Κάτσαρης  και  Σπυριδάκου  ψήφισαν  κατά  της

ανωτέρω εισήγησης, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις τους (σύνολο 16).

Οι  κ.κ.  Δέδες,  Μποζίκης,  Καρσιώτης,  Καρούζος,  Πουλοκέφαλος,

Δημητρακοπούλου και Λυμπεροπούλου δήλωσαν Λευκό (σύνολο 7).

Η  κα  Παπαντωνίου  –  Κορώνη  απουσίαζε  κατά  τη  διάρκεια  της

ψηφοφορίας. 

Κατόπ ι ν  των  ανωτέρω ,  το  Περ ιφερ ε ι α κό  Συμβούλ ι ο ,  κα τά

πλε ι οψηφ ία

                        Α  π ο φ α σ ί  ζ  ε  ι

Εγκρ ί ν ε ι  την  έκθ εση  αποτελ εσμά των  ε κ τ έ λ εσης  του

Προϋπολογ ι σμού  Περ ιφέρ ε ι α ς  Πελοποννήσου  Α ’  τρ ι μήνου  ο ι κο νομ ι κού

έ τους  2021 ,  σύμφωνα  με  την  υπ΄  αρ ι θμ .  816 /04 -06 - 2021  απόφαση  τη ς

Ο ι κονομ ι κή ς  Επ ι τροπής  Περ ιφέρ ε ι α ς  Πελοποννήσου .

Η  απόφαση  αυτή  πήρε  αρ ι θμό  106

Αφού  συντάχθηκε  κα ι  α ναγνώσθηκε  το  πρακτ ι κ ό  αυτό ,

υπογράφετα ι  ω ς  κατωτέρω :

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

-1-
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