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ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 28η Γεκεμβπίος 2020, εκέξα Γεςηέπα θαη ψξα 9.00, κεηά απφ
γξαπηή επείγοςζα πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε απιθμό 27/24-12-2020, ε νπνία εθδφζεθε
λνκφηππα θαη δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ
ηηλεδιάζκετηρ έκηακηη ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα ηελ αξηζ. 426/13-112020 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (9) 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) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8)
Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλχζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνχξε- Βαγελά
Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνχιηα νθία, 13) Γθέζηα
Δηξήλε, 14) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ
Μαξία, 18) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 19) Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, 20) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 21)
Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 22) Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 23) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 24)
Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 25) Νηξίληαο Θεφδσξνο, 26) Παηνχραο Υξήζηνο θαη 27)
Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ.
Οη θ.θ. Βνξίζεο Γηνλχζηνο, Γξεγφξεο Ζιίαο, Γνχξνο Αζαλάζηνο, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο,
Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, Ξπιηάο Θεφδσξνο, Παπαδεκάηνο Νηθφιανο,
Ρψξνο Γεψξγηνο, βφιεο Κσλζηαληίλνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Σδαλάθνο
Νηθφιανο, Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, Φηινπνχινπ Μαξία, Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο, Φσκάο
Πέηξνο θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε αλ θαη θιήζεθαλ,
σπέη δε Γπαμμαηεύοςζαρ αλέιαβε ε θα Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία.
Οη θ.θ. Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, Καπθάο Γεψξγηνο, Κνπλάβεο Αληψληνο θαη
Μνίξαιεο Νηθφιανο, δελ εηζήιζαλ απφ ηελ αξρή ζηελ ηειεδηάζθεςε, αιιά αξγφηεξα, φπσο θαίλεηαη
παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο
Παηξέσλ.
Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
………………………………………………………………………………………………..............

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 1 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: «Έγθξηζε
8 Αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ νηθνλ. έηνπο 2020- 4ε
Σξνπνπνίεζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο (ζρεηηθή ε αξηζ. 909/18-12-2020 απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο).
εο

Σο ώμα, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε ν θ.
Καπθάο Γεψξγηνο, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηήΑληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
α)

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ:
Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α') φπνπ νξίδνληαη ηα εμήο:
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1. Γηαξθνχληνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απαγνξεχεηαη κεηαθνξά πηζηψζεσο απφ θεθαιαίνπ εηο
θεθάιαηνλ θαη απφ άξζξνπ εηο άξζξνλ. 2. Δμαηξεηηθψο πιελ ησλ ελ ησ πξνυπνινγηζκψλ
εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ δη' εθηέιεζηλ έξγσλ, πεξί ψλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνχ θαη
θνηλνηηθνχ θψδηθνο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πηζηψζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνχ ή
θαηαζηάληνο αλεθίθηνπ πξνο επαχμεζηλ άιιεο πηζηψζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ
ηνπ απηνχ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγία πηζηψζεσλ δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνχζαο αλάγθαο
κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ. 3. Ζ θαηά κεηαθνξάλ δηάζεζηο ησλ θαηά ηελ
πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πηζηψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθψλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ εγθξηλνκέλσλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 3777/1957. Αη απνθάζεηο δένλ
λα θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα θαη άξζξα, πξνο αχμεζηλ ησλ πηζηψζεσλ ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη
ηα αλαιακβαλφκελα πνζά ή λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα θαη άξζξα, άηηλα δένλ λα
δεκηνπξγεζνχλ νζάθηο πξφθεηηαη πεξί απξνφπηνπ δαπάλεο. 4. Πξνο πξφιεςηλ ελδερνκέλεο
αλεπαξθείαο ησλ πηζηψζεσλ δη' απξνφπηνπο δαπάλαο, αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνυπνινγηζκψ ηνπ δήκνπ
πίζησζηο ππφ ίδηνλ θεθάιαηνλ ππφ ηίηινλ «Απνζεκαηηθφλ» θαη άξζξνλ ππφ ηνλ ηίηινλ «Πνζφλ
δηαζέζηκνλ πξνο αλαπιήξσζηλ ησλ πηζηψζεσλ, αίηηλεο ήζεινλ επξεζή ελ αλεπαξθεία, σο θαη δη'
εθηάθηνπο θαη επεηγνχζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ». 5. Γηα ηελ
πιεξεζηέξαλ απφ πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινχζεζηλ θαη εκθάληζηλ ηεο θηλήζεσο ησλ δηα
κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνπκέλσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απμνκεηψζεσλ ησλ
πηζηψζεσλ, ε κεηαθνξά ηνχησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε παξαγξάθσ 4 ηνπ παξφληνο
πξνβιεπνκέλνπ Κεθαιαίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ».
2)
Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3536/07, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
ηεο Πεξηθέξεηαο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο νη απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ
ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνχλ αλακνξθψζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Ο.Σ.Α., ζπλνδεπφκελεο απφ ηηο
εηζεγήζεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Ζ πξνζεζκία ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 149
ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006, ζηελ
πεξίπησζε απηή, νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο. Σα αξκφδηα φξγαλα πνπ ελεξγνχλ θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ππέρνπλ, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ πνηληθή
επζχλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζχλε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 141, 142 θαη 143 ηνπ Κψδηθα
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006.
3)
χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνηειεί θαη’
νπζία ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε απηφο. Άξα, γηα ηελ έθδνζε ηεο
ηξνπνπνηεηηθήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφθαζεο, απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη
δηαδηθαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. (ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012). χκθσλα πάληα
κε ην ίδην έγγξαθν, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3536/2007 ν λνκνζέηεο ζέιεη λα
ξπζκίζεη έλα επηκέξνπο δήηεκα κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηα ελ γέλεη ηζρχνληα- θαη δε ηελ
πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ε επνπηεχνπζα αξρή νινθιεξψλεη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο
απφθαζεο αλακφξθσζεο.
Απφ ην παξαπάλσ έγγξαθν ζπλάγεηαη φηη εθηφο απφ ηελ εηζήγεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ
απαηηείηαη θαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη δηαδηθαζίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα
ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
4)
Με ην Ν. 4172/2013 νξίδεηαη φηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή δηαβνχιεπζεο
δηαηππψλνπλ ηε γλψκε ηνπο κφλν θαηά ην ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη δελ
απαηηείηαη εθ λένπ γλσκνδφηεζή ηνπο γηα φπνηεο αλακνξθψζεηο ηνπ αθνινπζήζνπλ. (παπ. 5 άπθπο
77 Ν. 4172/2013). Τπελζπκίδεηαη φηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο
πνπ αθνξνχλ ηελ πξνεηνηκαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηαζέηεη ην πξνζρέδην απηνχ
ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ, ε εθηειεζηηθή επηηξνπή ζπγθεληξψλεη
θαη αμηνινγεί ηπρφλ πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο,
εθφζνλ απηή ππάξρεη. Δάλ ην πξνζρέδην δελ θαηαξηηζηεί ή δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζηελ
νηθνλνκηθή επηηξνπή, ηφηε θαηαξηίδεηαη απφ απηήλ. (παξ 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013). πλεπψο,
ζχκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012, εθηφο ησλ ξεηά εμαηξνπκέλσλ δηαδηθαζηψλ
2
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ηεο δηαηχπσζεο γλψκεο απφ ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηελ επηηξνπή δηαβνχιεπζεο, κε ην λ.
4172/2013, νη ππφινηπεο ελέξγεηεο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αθνινπζνχλ ηελ ηήξεζε ηνπ
ίδηνπ ηχπνπ θαη δηαδηθαζίαο κε ηε ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.












θαη ζχκθσλα κε:
Σελ παξ. 5 άξζξν 23 Ν. 3536/07
Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α')
Σν άξζξν 83 ΒΓ
Σν εγγ. ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012
Σελ παξ. 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013
Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, έηνπο 2020, ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ. 1/2020
Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση.
11.520 04/02/2020 απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ, Γπη. Διιάδαο θαη Ηνλίνπ,
κε ΑΓΑ: ΧΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΗΖ
Σελ ππ’ αξηζ. ΚΤΑ νηθ. 55905/29.07.2019 (ΦΔΚ 3054/29.07.2019 ηεχρνο Β΄) «Παξνρή νδεγηψλ
γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020- ηξνπνπνίεζε ηεο
7028/2004 (ΦΔΚ 253 Β΄) απφθαζεο
Σν άξζξν 161 ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ λένπ Κψδηθα ∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη Ν.4483/2017
Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1)
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010

ηο Γημοηικό ςμβούλιο εγκπίνει ηην 8η Αναμόπθυζη ηος πποϋπολογιζμού οικονομικού
έηοςρ 2020 - 4η ηποποποίηζη Σεσνικού Ππογπάμμαηορ, σο εμήο:

Θέμα 1ο
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ΄ αξηζ. 9503/20-07-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Σακείνπ ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, αλαθνξηθά κε ηηο δχν απηφκαηεο αλαθιήζεηο πνζψλ απφ δχν έξγα γηα
ηελ Βηψζηκε Αζηηθή Κηλεηηθφηεηα, απφ ηελ Σξάπεδα Διιάδνο, πποβαίνοςμε ζηηο θάησζη
θηλήζεηο :
Α) Μειώνοςμε ηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. Δμφδσλ ησλ δχν απηψλ έξγσλ ηεο Β.Α.Α. θαηά ην
πνζφ ησλ αληίζηνηρσλ αλαθιήζεσλ:
Κ.Α. Δξόδυν

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

60-8261.00002

Λνηπέο επηζηξνθέο-Τπεξεζίεο πκβ. ηερλ. ππνζηήξημεο σξίκαλζεο
πξάμεσλ-ΔΠΑ

60-8261.00003

Λνηπέο επηζηξνθέο- ΔΠΑ ΒΑΑ- Γξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη
δεκνζηφηεηαο
ΤΝΟΛΟ :

ΠΟΟ €
-

233,00

-

-

27,05

260,05 €

Β) Γημιοςπγούμε δχν λένπο Κ.Α. Δμφδσλ θαη ηνπο ηξνθνδνηνχκε κε ηα πνζά ησλ αληίζηνηρσλ
αλαθιήζεσλ, απφ απηά ηα δχν έξγα ηεο Β.Α.Α.
Νέοι Κ.Α. Δξόδυν

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

60-8262.00002

Δπηζηξνθή
ρξεκάησλ
ιφγσ
αλάθιεζεο
θαηαλνκήο
ρξεκαηνδφηεζεο ΠΓΔ γηα ην έξγν «Τπεξ.πκβνχινπ Σερληθήο

3

ΠΟΟ €
+ 233,00
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Τπνζηήξημεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε έμη πξάμεσλ ηεο
ΒΑΑ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ

60-8262.00003

Δπηζηξνθή
ρξεκάησλ
ιφγσ
αλάθιεζεο
θαηαλνκήο
ρξεκαηνδφηεζεο ΠΓΔ γηα ην έξγν «Γξάζεηο πιεξνθφξεζεο θαη
δεκνζηφηεηαο ΒΑΑ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
ΤΝΟΛΟ :

+ 27,05

+ 260,05 €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 παπαμένει αμεηάβληηο
ζηο ποζό 2.065.263,37 €

Θέμα 2ο
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ΄ αξηζ. 15805/09-11-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ
α) Δγγπάθοςμε ηξείο λένπο Κ.Α. Δμφδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε λέσλ αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο,
σο αθνινχζσο:
Νέοι Κ.Α.
Δξόδυν

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ €

30-6117.00020

Τπεξεζίεο αλάιπζεο θαη παξνρψλ ζπκβνπιψλ γηα ηελ εζσηεξηθή
δηακφξθσζε ησλ αηζνπζψλ ζεάηξνπ θαη Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
ζην θηήξην ηνπ λένπ Γεκαξρείνπ κε εηδηθέο θαηαζθεπέο

+ 24.800,00

30-6117.00021

Τπεξεζίεο αλάιπζεο θαη παξνρψλ ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα ε/κ
εγθαηαζη, ερνκνλ, θαη αθνπζη. θάιπςεο ζηηο αίζνπζεο ζεάηξνπ θαη
Γεκνη. πκβνπιίνπ ζην θηήξην ηνπ λένπ Γεκαξρείνπ

+ 24.800,00

30-7135.00025

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ αμηνπνίεζε
ηεο ηζηνξηθήο έθζεζεο ηνπ Αξζάθεηνπ.

+ 60.000.00

ΤΝΟΛΟ :

+ 109.600,00 €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 μειώνεηαι και διαμοπθώνεηαι
ζηο ποζό 1.955.663,37€.
β) Πποβαίνοςμε ζε αιιαγή ηίηινπ ζηνλ θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ πνπ επίζεο ηνλ εληζρχνπκε κε
πνζφ 80.000,00€ απφ Ίδηνπο Πφξνπο, σο εμήο:
Κ.Α. Δξόδυν
30-6117.00006

ΤΦΗΣΑΜ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΝΔΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Πξσηνβάζκηνο-δεπηεξνβάζκηνο
αληηζεηζκηθφο έιεγρνο ζρνιηθψλ
θηηξίσλ

ΤΝΟΛΟ :

Πξσηνβάζκηνο
πξνζεηζκηθφο
έιεγρνο
θηεξηαθψλ ππνδνκψλ
Γήκνπ
ΠαηξέσλΓ/λζε
Αξρηηεθηνληθνχ

ΠΟΟ €
+ 80.000,00

+ 80.000,00 €
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ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό 1.875.663,37 €.

μειώνεηαι

και

Θέμα 3ο
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ΄ αξηζ. 12810/22-09-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαοηκήκα Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο πξνβαίλνπκε ζηηο θάησζη ελέξγεηεο:
Α) Μειώνοςμε θαηά 20.003,20 επξψ ηνλ θσδηθφ αξηζκφ εμφδσλ «Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο κεξηθήο
δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ», δηφηη ε ζπγθεθξηκέλε ακνηβή πξννξηδφηαλ γηα ηελ ακνηβή
θηεληάηξνπ σο επηζηεκνληθά ππεχζπλνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ Κηεληαηξείνπ
αθνχ ιφγσ δηνηθεηηθψλ δπζρεξεηψλ σο πξνο ηε κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν ζα ζηεγαζηεί ην
θηεληαηξείν, θαζπζηέξεζαλ νη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ηνπ δεκνηηθνχ θηεληαηξείνπ θαη επνκέλσο
δελ έρεη δεζκεπηεί αθφκα ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ, θαη
Β) Γημιοςπγούμε λέν ΚΑ Δζφδσλ, βάζεη ηνπ ππ΄ αξηζ. 4891/ 31-12-2019 ΦΔΚ ηεπρ. Β!, πεξί
«Καζνξηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη πλδέζκσλ Γήκσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία
θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ δηαρείξηζήο ηνπο, θαζψο
θαη ηνπ χςνπο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην έηνο 2019», εθφζνλ θαηαηέζεθε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο 7.422,90 επξψ ζηηο 15-07-2020.
Μεηά ηα αλσηέξσ :
1) Μειώνεηαι ν θάησζη ΚΑ Δμφδσλ σο εμήο :
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ
15-6117.00006

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο κεξηθήο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ
ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ

€

-20.003,20
-20.003,20 €

θαη δημιοςπγείηαι ν θάησζη ΚΑ Δμφδσλ :
ΝΔΟ
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ
15-6117.00007

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Δλέξγεηεο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο (Ίδηνη Πφξνη).
ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ

€

+20.003,20
+20.003,20 €

2) Γημιοςπγείηαι ν θάησζη ΚΑ Δζφδσλ :
ΝΔΟ
ΚΑ ΔΟΓΩΝ
1211.00002

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Δπισ/ζη ΤΠ.ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ «.Βειηίσζε θαηαθπγίσλ θαη
ελέξγεηεο
δηαρείξηζεο
αδέζπνησλ
δψσλ
ζπληξνθηάο»(ΦΔΚ
5821Β/24-12-2018)
ΤΝΟΛΟ :

ΠΟΟ

€

+7.422,90

+ 7.422,90 €
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θαη ενιζσύεηαι ν θάησζη ΚΑ Δμφδσλ κε ζπκπιήξσζε ρξεκαηνδφηεζεο «ΤΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ»:
ΚΑ ΔΞΟΓΩΝ
15-6117.00007
(με ζςμπληπ.
Υπημαηοδοη.)

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Δλέξγεηεο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο (Ίδηνη Πφξνη –
ΤΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ).
ΤΝΟΛΟ :

ΠΟΟ

€

+7.422,90

+7.422,90 €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 ΠΑΡΑΜΔΝΔΗ ζηο ποζό ηυν
1.875.663,37 €

Θέμα 4ο
Λακβάλνληαο ππφςε ην αξηζ. 16511/24-11-2020 έγγξαθν ηεο Αληηδεκαξρίαο Μεζζάηηδαο, Παξαιίαο
θαη Βξαρλαηίθσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζεί (ζε πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο Παηξέσλ αλαδεηρηεί
ππεξζεκαηηζηήο ζηνλ ειεθηξνληθφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ηεο 04-12-2020 γηα ηελ αγνξά
νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο ΒΗΟ.ΠΑ.), ην ηέινο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθψλ
πιεηζηεξηαζκψλ, πποβαίνοςμε ζε αναμόπθυζη ζην ζθέινο ησλ Δμφδσλ σο εμήο:
ΝΔΟ
ΚΑ ΔΞΟΓΟΤ
00-6331.00004

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Σέινο ρξήζεο ζπζηήκαηνο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ
πιεηζηεξηαζκνχ.

ΠΟΟ €
+ 350,00
+ 350,00 €

ΤΝΟΛΟ:

ςνεπώρ, μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 μειώνεηαι και
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό ηυν 1.875.313,37 € .

Θέμα 5ο

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ 5ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (απφθαζε 286/2020 Γ..) ζηελ
νπνία απμήζεθε θαηά πνζφ 0,01€ ν Κ.Α. Δμφδσλ 64-7341.00003» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΑΘΜΟΤ
ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΑΠΟΒΛ. ΣΖ ΞΔΡΟΛΑΚΚΑ ΠΑΣΡΧΝ-ΔΠΑ 2014-2020 Τπνέξγν 1: Έξγα
Τπνδνκήο Κηλεηψλ ηαζκψλ Μεηαθφξη. Απνξξηκκ.( ΜΑ) -ΔΠΑ Σ.Π ΗΓ.ΠΟΡΟΗ ΤΓΗΑ»., θαη
εθ παξαδξνκήο δελ απμήζεθε ν αληίζηνηρνο Κ.Α.Δζφδσλ, πποβαίνοςμε ζε αναμόπθυζη,
αςξάνονηάρ ηον καηά 0,01€, αςξάνονηαρ ιζόποζα ηο αποθεμαηικό, σο εμήο:
ΚΑ ΔΟΓΩΝ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
1329.00008

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΑΘΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΖΝ
ΞΔΡΟΛΑΚΑ ΠΑΣΡΧΝ.) - ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 1Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ
ΔΝΟΣΖΣΑ Ν. ΑΥΑΗΑ -Φ Ο Γ  Α 1 (ΤΠΟΈΡΓΟ 1 & 2 ) - Σ.Π.

ΠΟΟ €
+0,01

+ 0,01€
ΤΝΟΛΟ:
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ςνεπώρ, μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό ηυν 1.875.313,38 € .

αςξάνεηαι και

Θέμα 6ο
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εηθφλα ηνπ Κ.Α.Δμφδσλ 00-6331.0001 «Λοιποί θόποι και ηέλη» θαη
θαζφηη ππάξρεη πνζφ επαξθέο γηα λα πιεξσζνχλ ηπρφλ θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ
πξνο ην Γεκφζην, πποβαίνοςμε ζε αναμόπθυζη ηνπ αλσηέξσ Κ.Α. Δμφδσλ, μειώνονηάρ ηον
θαηά 500.000,00€, ενιζσύονηαρ ηαπηφρξνλα ην απνζεκαηηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ψζηε λα
θαιπθζνχλ απφ απηφ λέεο δαπάλεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη, σο εμήο:
K.A.E
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε .

ΠΟΟ €

00-6331.00000

-500.000,00
-500.000,00 €
ΤΝΟΛΟ:

ςνεπώρ, μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 αςξάνεηαι και
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό ηυν 2.375.313,38 € .

Θέμα 7ο
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αξηζ. 140/05-11-2020 (ΑΓΑ 68ΦΑΟΛΑΟ- Α03) απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κνηλσληθνχ Οξγαληζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαζψο θαη ηελ
αξηζ. 337/ 11-11-2020 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πεξί
έγθξηζεο ηεο αηηνχκελεο έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Οξγαληζκνχ πξνο ηνλ
Γήκν Παηξέσλ, γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ ηακεηαθνχ
πξνβιήκαηνο – ζηελφηεηαο, πνπ παξνπζηάζηεθε ιφγσ ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ζπλερνχο θαη απμαλφκελεο
αληηκεηψπηζεο ηνπ COVID-19, ενιζσύοςμε ηνλ ζρεηηθφ Κ.Α. Δμφδσλ 00-6715.00007 « Κνηλσληθφο
Οξγαληζκφο Γήκνπ Παηξέσλ» για ηακηική επισοπήγηζη, με ηο ποζό ηυν 440.000,00€
(ππνιεηπφκελν πνζφ απφ ην αξρηθφ αηηνχκελν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 839.967,32 € θαζφηη ην πνζφ
ησλ 399.967,32 € έρεη ήδε εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ηελ 6ε
αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηελ απφθαζε 336/ 11-11-2020 Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
ΑΓΑ ΦΧ9ΧΞΗ-09Ο), μειώνονηαρ ηζφπνζα ην απνζεκαηηθφ, σο εμήο:

K.A.E
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ €

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ.

00-6715.00007

+440.000+440.000,00 €
ΤΝΟΛΟ:

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό 1.935.313,38 €.
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Θέμα 8ο
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εηθφλα ηεο νκάδαο Η, εζφδσλ πποβαίνοςμε ζε ηαθηνπνίεζή ηεο, ρσξίο
λα επεξεάδεηαη ε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο σο εμήο :
α) Αναμοπθώνοςμε (κεηψλνπκε) ηνπο θάησζη Κ.Α. Δζφδσλ πνπ ηελ 31-10-2020 παξνπζηάδνπλ
πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηα πξνυπνινγηζζέληα έζνδα (πξψηνο πίλαθαο)
θαη
β) Αναμοπθώνοςμε (απμάλνπκε) ηνπο θάησζη Κ.Α. Δζφδσλ πνπ ηελ 31-10-2020 παξνπζηάδνπλ
ππέξβαζε ζε ζρέζε κε ηα πξνυπνινγηζζέληα έζνδα (δεχηεξνο πίλαθαο)

0416

Γηθαηψκαηα
ηεξνπξαμηψλ.

40.800,00

33.235,00

12ΜΖΝΟ
2020
34.085,00

0417.00000

Λνηπά έζνδα
λεθξνηαθείσλ θαη
ηεξψλ λαψλ (Σέιε
θαζαξηφηεηαο)
Λνηπά έζνδα
λεθξνηαθείσλ θαη
ηεξψλ λαψλ (Παγθάξηα
εθθιεζηψλ)
Έζνδα βπηίσλ
απνρεπηέζεσλ

40.500,00

16.335,00

20.000,00

-20.000,00

41.000,00

30.417,51

30.417,51

-10.582,49

1.000,00

0,00

0,00

-1.000,00

Σέινο επί ησλ
αθαζαξίζησλ εζφδσλ
ησλ θέληξσλ
δηαζθέδαζεο,
εζηηαηνξίσλ θαη
ζπλαθψλ
θαηαζηεκάησλ (άξζξν
20 Ν. 2539/97).
ΣΔΛΖ
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ
ΥΧΡΧΝ ΣΜΖΜΑ
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΧΝ
ΚΑΗ ΔΚΓΗΓΟΜΔΝΧΝ
ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ
(άξζξν 3 Ν. 1080/80).
Έζνδα-ηέιε
ειιεκεληζκνχ Μαξίλαο
(ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ)
Πξνζαπμήζεηο
εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο ρξεψλ
(άξζξν 6 Ν.Γ. 356/74,
άξζξν 16 Ν. 2130/93).
Πξφζηηκα απφ
παξαβάζεηο Κ.Ο.Κ

169.000,00

120.669,28

145.000,00

-24.000,00

300.000,00

71.921,69

100.000,00

-100.000,00

22.000,00

12.945,70

15.500,00

-3.000,00

400.000,00

225.900,52

272.000,00

-100.000,00

830.000,00

432.438,37

520.000,00

-100.000,00

ΛΟΗΠΑ ΠΡΟΣΗΜΑ ΣΜΖΜΑ
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΧΝ
ΣΔΛΧΝ ΚΑΗ
ΔΚΓΗΓΟΜΔΝΧΝ
ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ
(ΣΑΠ)
Δζνδα απφ
παξαρσξήζεηο ρψξσλ,
αηζνπζψλ γηα
εθδειψζεηο(παξνρή
ππεξεζίαο) κε ΦΠΑ

155.000,00

12.639,98

15.200,00

-41.752,51

15.000,00

2.700,00

3.500,00

-10.000,00

Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.

0417.00005

0434.00006
0452

0461.00000

0717.00001

1511

1512.00001
1519.00000

1693.00002

ΣΗΣΛΟ
ΔΟΓΩΝ

ΣΔΛΗΚΟ
Π/Τ

ΔΗΠΡΑΥΘ/ΝΣΑ
31/10/2020
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2111.00001

Απν ηέιε θαζαξηφηεηαο
θαη θσηηηζκνχ

80.000,00

12.016,78

14.420,14

-52.000,00

2119.00006

ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ
ΑΠΟ ΣΜΖΜΑ
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΧΝ
ΚΑΗ ΔΚΓΗΓΟΜΔΝΧΝ
ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ (ΓΦ)
Σαθηηθά έζνδα απφ
Σέινο εκπνξίαο πδάησλ

12.000,00

1.559,06

2.000,00

-10.000,00

100.000,00

69.005,79

83.000,00

-10.000,00

2.206.300,00

1.041.784,68

1.255.122,65

-489.050,00 €

ΔΗΠΡΑΥΘ/ΝΣΑ
31/10/2020

ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ

2119.00011

ΤΝΟΛΟ

Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.

ΣΗΣΛΟ
ΔΟΓΩΝ

0129.00003

Μηζζψκαηα πεξηπηέξσλ
ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ
αξρηθνχ δηαηνχρνπ
Έζνδα απφ Λατθέο
Αγνξέο

0313.00001

95.000,00

95.345,66

12ΜΖΝΟ
2020
120.000,00

43.000,00

70.722,68

84.900,00

41.900,00

ΣΔΛΗΚΟ
Π/Τ

25.000,00

0331

Γηθαηψκαηα ρξήζεσο
αξδεπηηθνχ δηθηχνπ.

1.000,00

1.057,87

1.270,00

300,00

0411

Γηθαίσκα ζχζηαζεο
νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ.

435.000,00

363.036,67

435.600,00

600,00

0412

Γηθαίσκα εληαθηαζκνχ.

39.000,00

33.180,00

39.800,00

800,00

0414

Σέινο αλαθνκηδήο.

6.500,00

8.100,00

9.750,00

3.250,00

0415

Γηθαηψκαηα απφ ηε
ρξήζε νζηενθπιαθίσλ.

8.500,00

7.980,00

9.600,00

1.100,00

0417.00003

Λνηπά έζνδα
λεθξνηαθείσλ θαη
ηεξψλ λαψλ
(Δληαθηαζκφο νζηψλ)
Λνηπά έζνδα
λεθξνηαθείσλ θαη
ηεξψλ λαψλ (ςπθηηθφο
ζάιακνο)
Έζνδα απφ ΚΑΕΗΝΟ

6.800,00

11.440,00

13.700,00

6.900,00

1.000,00

2.560,00

3.100,00

2.100,00

30.000,00

47.588,94

57.100,00

27.100,00

4.000,00

3.866,52

4.600,00

600,00

3.050.000,00

2.696.126,84

3.240.000,00

190.000,00

100.000,00

90.880,98

109.000,00

9.000,00

500,00

750,00

900,00

400,00

4.600,00

35.029,47

42.000,00

37.400,00

0417.00006

0451.00002

0463

0511

0717.00000

0719.00002

1115.00002

Γηθαίσκα εκπνξίαο
πνζίκσλ πδάησλ
(άξζξν 2 Ν. 1080/80,
άξζξν 26 Ν. 1828/89,
άξζξν 57 Ν. 2218/94).
Φφξνο
ειεθηξνδνηνχκελσλ
ρψξσλ (άξζξν 10 Ν.
1080/80).
Έζνδα-ηέιε
ειιεκεληζκνχ Μαξίλαο
(ΗΓΗΧΣΔ)
Έζνδα απφ παξάβνια
ρνξήγεζεο άδεηαο
κνλάδσλ ΦΠΑΓ
Βάξε απφ πξάμεηο
Δθαξκνγήο
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1519.00006

1694.00001

2113

2115

2117.00001

2119.00003

2119.00007
2119.00019

2119.00020
2211.00002

Πξφζηηκα (2%) ιφγσ
κε ε εθπξφζεζκεο
ππνβνιήο ε αλαθξηβνχο
ή κε ή εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο ηέινπο
παξεπηδεκ.ή ηέινπο επί
αθαζαξίζησλ εζφδσλ
Έζνδα ησλ δήκσλ απφ
ηελ παξαρψξεζε ηεο
απιήο ρξήζεο αηγηαινχπαξαιίαο ζε ηξίηνπο
Σαθηηθά έζνδα απφ
ηέιε θαη δηθαηψκαηα
άξδεπζεο.
Σαθηηθά έζνδα απφ
ηέινο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο.
Σαθηηθά έζνδα απφ
εηζθνξά ιφγσ έληαμεο
ή επέθηαζεο
πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ
Σέιε πεδνδξνκίσλ ΣΜΖΜΑ
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΧΝ
ΚΑΗ ΔΚΓΗΓΟΜΔΝΧΝ
ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ
Σέιε Λαηθψλ Αγνξψλ
Έζνδα απφ κηζζψκαηα
θελσζέλησλ
πεξηπηέξσλ ιφγσ
ζαλάηνπ ηνπ αξρηθνχ
δηθαηνχρνπ
Σαθηηθά έζνδα απφ
λεθξνηαθεία
Έθηαθηα γεληθά έζνδα (
Πξφζηηκα Κ.Ο.Κ.)

ΤΝΟΛΟ

10.000,00

9.915,90

12.000,00

2.000,00

27.000,00

25.222,67

30.300,00

3.300,00

500,00

2.809,30

3.400,00

2.900,00

230.000,00

197.836,50

237.400,00

7.400,00

1.000,00

4.201,81

5.000,00

4.000,00

500,00

4.127,10

5.000,00

4.500,00

3.500,00

11.363,55

13.600,00

10.100,00

1.000,00

7.306,98

8.800,00

7.800,00

70.000,00

79.640,00

95.600,00

25.600,00

88.000,00

135.607,01

163.000,00

75.000,00

4.256.400,00

3.945.696,45

4.745.420,00

+ 489.050,00 €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 παπαμένει αμεηάβληηο ζηο
ποζό ηυν 1.935.313,38 €.

Θέμα 9ο
Λακβάλνληαο ππφςε ην ππ΄ αξηζ. 16350/19-11-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ –
Ζ/Μ –Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ. Πξάμε έληαμεο
κε ΑΓΑ ΧΖΜΔ7Λ6-Χ1 γηα Τπεξεζίεο πκβνχινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία
θαη σξίκαλζε κηαο (1) Πξάμεο ηεο ΒΑΑ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Σερληθή
Βνήζεηα ΔΣΠΑ» ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα», κε θσδηθφ ΟΠ 5073469
Γημιοςπγούμε ηνλ ζρεηηθφ Κ.Α .Δζφδσλ γηα ην αλσηέξσ έξγν κε ζπλνιηθφ πνζφ 68.200,00 €
Νέορ Κ.Α.Δζόδος
1328.00003

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ €

Τπεξεζίεο πκβνχινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο γηα ηελ
πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε κηαο (1) Πξάμεο ηεο ΒΑΑ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Σερληθή
Βνήζεηα ΔΣΠΑ»
ΤΝΟΛΟ
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θαη δημιοςπγούμε αληίζηνηρα ηνλ ζρεηηθφ Κ.Α.Δμφδσλ ηνπ ίδηνπ έξγνπ.
ΝΔΟ Κ.Α.
Δξόδυν
60-7341.00001

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ Δ €

Τπεξεζίεο πκβνχινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο γηα ηελ
πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε κηαο (1) Πξάμεο ηεο ΒΑΑ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Σερληθή Βνήζεηα ΔΣΠΑ»
ΤΝΟΛΟ:

+68.200,00 €
+68.200,00 €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 παπαμένει αμεηάβληηο ζηο
ποζό ηυν 1.935.313,38 €.

Θέμα 10
Λακβάλνληαο ππφςε ην αξηζ. 17211/09-12-2020 έγγξαθν ηνπ θ. Γεκάξρνπ, μειώνοςμε θαηά
πνζφ 25.000€ ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ 00-6463.00001 πνπ αθνξά ζε «Γεκνζηεχζεηο ζε Δθεκεξίδεο,
πεξηιακβάλεη ηηο ππνρξεσηηθέο δεκνζηεχζεηο (απνθάζεηο, αλαθνηλψζεηο) θαζψο θαη ηηο δεκνζηεχζεηο
πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην ελεκεξσηηθήο θακπάληαο» θαη ενιζσύοςμε ηζφπνζα ηνλ Κ.Α.Δ 10-6462
«Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ» ψζηε λα θαιπθζνχλ λέεο δαπάλεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη, σο εμήο:
Α) Μειώνοςμε ηνλ θάησζη Κ.Α. Δμφδσλ
K.A.E
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
00-6463.00001

Δημοζιεύζεις ζε Εθημερίδες, περιλαμβάνει ηις σποτρεωηικές
δημοζιεύζεις (αποθάζεις, ανακοινώζεις) καθώς και ηις
δημοζιεύζεις ποσ γίνονηαι ζηο πλαίζιο ενημερωηικής
καμπάνιας.

ΠΟΟ €
-25.000,00
-25.000,00 €

ΤΝΟΛΟ:
θαη

Β) Αςξάνοςμε ηζφπνζα ηνλ θάησζη Κ.Α.Δμφδσλ
K.A.E
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ
10-6462
ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ €
+25.000,00
+25.000,00 €

ςνεπώρ, μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 παπαμένει αμεηάβληηο ζηο
ποζό ηυν 1.935.313,38€ € .

ΘΔΜΑ 11 (απιθ. 6/2020 Απόθαζη ηηρ Δκηελεζηικήρ Δπιηποπήρ)
Λακβάλνληαο ππφςε ην απφ 14-12-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ, πεξί ηξνπνπνίεζεο
ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ έηνπο 2020, πποβαίνοςμε ζηα θάησζη :
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ - Ζ/Μ
1) Να γίλεη απέληαμε ηνπ έξγνπ «Καηαζκεςή 3ος Γςμναζίος Παηπών» λόγυ διάλςζηρ
ζύμβαζηρ (ςπ.απ. 76347/Α5291/2018 απόθαζη ηηρ Γ/νζηρ Απσιηεκηονικού Έπγος – Ζ/Μ)
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θαη έληαμε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Καηαζκεςή 3ος Γςμναζίος Παηπών» ζηον ίδιο ΚΑ και με
ίδια πηγή σπημαηοδόηηζηρ (ΔΠΑ, ππ. αξ. 2502/29.06.2020 Πξάμε Έληαμεο, Αύξηζη
3.793.343,25 € ζηο ΔΠΑ).
Καζφηη ν αλσηέξσ Κ.Α. Δμφδσλ έρεη ήδε πνζφ 2.100.000,00€ απφ ρξεκαηνδφηεζε ΔΠΑ, ηνλ
ενιζσύοςμε θαηά ην πνζφ ηεο δηαθνξάο, ήηνη 1.693.343,25€, σο εμήο:
K.A.E
64-7341.73201

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Καηαζθεπή 3νπ Γπκλαζίνπ Παηξψλ - ΔΠΑ- Σ.Π.

ΠΟΟ €
+ 1.693.343,25
+ 1.693.343,25 €

ΤΝΟΛΟ:

θαη αςξάνοςμε ηζφπνζα ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α.Δζφδσλ
K.A.E
1328.00001

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΔΠΑ - Σ.Π

ΠΟΟ €
+ 1.693.343,25
+ 1.693.343,25 €

ΤΝΟΛΟ:

2) ην έξγν κε ΚΑ 30-7332.00001 να γίνει αλλαγή ηίηλος ζηο οπθό «Έπγα ζςνηήπηζηρ ηηρ
Πλαηείαρ Βαζιλέυρ Γευπγίος Α' ζηην Πάηπα» θαη αλλαγή πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο, ιφγσ
έληαμεο ηνπ ππφςε έξγνπ ζην ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ κε ην πνζφ ησλ 511.860,00 € (ππ. αξ.
190.3/16.09.2020 Πξάμε Έληαμεο ΑΓΑ : 9Γ8Ξ46Φ844-9ΜΔ, ΑΤΞΖΖ 511.860,00 ΠΡΑΗΝΟ
ΣΑΜΔΗΟ θαη ΜΔΗΧΖ 42.047,93 ΑΣΑ).
Άξα καηαπγούμε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ΑΣΑ (πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζεί ε ρξεκαηνδφηεζε
ΑΣΑ ), θαη ζπλεπψο αςξάνεηαι ηζφπνζα ην απνζεκαηηθφ
K.A.E
30-7332.00001

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Έξγα ζπληήξεζεο Πιαηείαο Γεσξγίνπ Α΄-ΑΣΑ
Σ.Π.
ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ €
- 42.047,93
-

42.047,93€

ςνεπώρ, μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 αςξάνει και διαμοπθώνεηαι
ζηο ποζό ηυν 1.977.361,31€ .
θαη δημιοςπγούμε ρξεκαηνδφηεζε ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ
K.A.E
30-7332.00001

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Έξγα ζπληήξεζεο Πιαηείαο Βαζιλέυρ Γεσξγίνπ Α΄ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ Σ.Π
ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ €
+ 511.860,00
+ 511.860,00 €

θαη δημιοςπγούμε ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α. Δζφδσλ - Πξάζηλν Σακείν
Νέορ K.A.E
1329.00010

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Έξγα ζπληήξεζεο Πιαηείαο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α΄ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ Σ.Π
ΤΝΟΛΟ:
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3) Γημιοςπγείηαι ΝΔΟ ΚΑΔ γηα ην έξγν κε ηίηιν «Ολοκληπυμένα έπγα αναβάθμιζηρ πλαηείαρ
Ανδπούηζος ζηην πεπιοσή ΄΄Βλαηεπό΄΄ ηος Γήμος Παηπέυν», ιφγσ έληαμεο ηνπ ππφςε έξγνπ
ζην ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ κε ην πνζφ ησλ 309.000,00€ (ππ. αξ. 190.3/16.09.2020 Πξάμε Έληαμεο
ΑΓΑ : 9Γ8Ξ46Φ844-9ΜΔ, ΑΤΞΖΖ 309.000,00 ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ).
Νέορ K.A.E
30-7322.00006

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Ολοκληρωμζνα ζργα αναβάθμιςησ πλατείασ Ανδροφτςου
ςτην περιοχή ΄΄Βλατερό΄΄-Πράςινο Ταμείο – Τ.Π.
ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ €
+ 309.000,00
+ 309.000,00 €

θαη δημιοςπγούμε ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α.Δζδφδσλ –Πξάζηλν Σακείν
Νέορ K.A.E
1329.00011

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Ολοκληρωμζνα ζργα αναβάθμιςησ πλατείασ Ανδροφτςου
ςτην περιοχή ΄΄Βλατερό΄΄-Πράςινο Ταμείο – Τ.Π.
ΤΝΟΛΟ:

ΠΟΟ €
+ 309.000,00
+ 309.000,00 €

4) ην έξγν κε ΚΑ 64-7331.00001 αςξάνεηαι ε εγθεθξηκέλε πίζησζε απφ 3.250.188,96€ ζε
3.260.188,96€ (αχμεζε 10.000,00 επξψ ζηνπο ΗΓ. ΠΟΡΟΤ), ιφγσ αχμεζεο ηνπ θπζηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηνπ ππφςε έξγνπ, κε ηζφπνζε μείυζη ηνπ απνζεκαηηθνχ .
K.A.E
64-7331.00001

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Α..Ο. Δ
ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΥΧΡΟ - Π.Γ.Δ. –Ίδιοι πόποι -Σ Π

ΠΟΟ €
+ 10.000,00
+ 10.000,00 €

ΤΝΟΛΟ:

ςνεπώρ, μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 μειώνεηαι και
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό ηυν 1.967.361,31 € .

12ο ΘΔΜΑ
Λακβάλνληαο ππφςε ην αξηζ. έγγξαθν 17634/17-12-2020 ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ
θαη πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζεί ζρέδην θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ
ίδηνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ, πποβαίνοςμε ζηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ Κ.Α. Δμφδσλ, μειώνονηαρ
ηζφπνζα ην απνζεκαηηθφ, σο εμήο:
ΝΔΟ Κ.Α.Δ.
40-6117.00003

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Δθπφλεζε ζρεδίνπ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ
.Φ.Ζ.Ο. – Ίδηνη πφξνη
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

€

+ 74.400,00

+ 74.400,00 €

ςνεπώρ, μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 μειώνεηαι και
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό ηυν 1.892.961,31 €.
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Ζ παπούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγσο νομιμόηηηαρ ζηην Αποκενηπυμένη
Γιοίκηζη Πελοποννήζος, Γςηικήρ Δλλάδορ και Ηονίος.
Ο Ππόεδπορ

Ζ Γπαμμαηεύοςζα

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
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