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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 10η Νοεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 40/6-112020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. ΓΙΓΑΥ/Φ.69/133/νηθ.20764/7-11-2020 εγθύθιην
ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 9]
Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 798/2020) θαη
απνρώξεζε από απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
(αξηζκόο απνθάζεσο 808/2020).
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
808/2020).
Οη θ.θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό
κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (2) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «6ε
Αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020», (ζρεηηθό ην αξηζ. 15690/6-11-2020 δηαβηβαζηηθό
ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 15666/6-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο,
Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο
Τπεξεζίαο - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Λνγηζηεξίνπ).
……………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………
Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ
εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ θαη ηνλ αξκόδην ππεξεζηαθό παξάγνληα,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ:
α)
Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α') όπνπ νξίδνληαη ηα εμήο:
1. Γηαξθνύληνο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο απαγνξεύεηαη κεηαθνξά πηζηώζεσο από θεθαιαίνπ εηο
θεθάιαηνλ θαη από άξζξνπ εηο άξζξνλ. 2. Δμαηξεηηθώο πιελ ησλ ελ ησ πξνϋπνινγηζκώλ
εγγεγξακκέλσλ πηζηώζεσλ δη' εθηέιεζηλ έξγσλ, πεξί ώλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνύ θαη
θνηλνηηθνύ θώδηθνο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πηζηώζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνύ ή
θαηαζηάληνο αλεθίθηνπ πξνο επαύμεζηλ άιιεο πηζηώζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ
ηνπ απηνύ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγία πηζηώζεσλ δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο
αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ. 3. Η θαηά κεηαθνξάλ δηάζεζηο ησλ θαηά ηελ
πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πηζηώζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθώλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ
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ζπκβνπιίνπ εγθξηλνκέλσλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 3777/1957. Αη απνθάζεηο
δένλ λα θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα θαη άξζξα, πξνο αύμεζηλ ησλ πηζηώζεσλ ησλ νπνίσλ
κεηαθέξνληαη ηα αλαιακβαλόκελα πνζά ή λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα θαη άξζξα, άηηλα δένλ
λα δεκηνπξγεζνύλ νζάθηο πξόθεηηαη πεξί απξνόπηνπ δαπάλεο. 4. Πξνο πξόιεςηλ ελδερνκέλεο
αλεπαξθείαο ησλ πηζηώζεσλ δη' απξνόπηνπο δαπάλαο, αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ ηνπ
δήκνπ πίζησζηο ππό ίδηνλ θεθάιαηνλ ππό ηίηινλ «Απνζεκαηηθόλ» θαη άξζξνλ ππό ηνλ ηίηινλ
«Πνζόλ δηαζέζηκνλ πξνο αλαπιήξσζηλ ησλ πηζηώζεσλ, αίηηλεο ήζεινλ επξεζή ελ αλεπαξθεία, σο
θαη δη' εθηάθηνπο θαη επεηγνύζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ». 5. Γηα ηελ
πιεξεζηέξαλ από πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινύζεζηλ θαη εκθάληζηλ ηεο θηλήζεσο ησλ
δηα κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνπκέλσλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ απμνκεηώζεσλ
ησλ πηζηώζεσλ, ε κεηαθνξά ηνύησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε παξαγξάθσ 4 ηνπ παξόληνο
πξνβιεπνκέλνπ Κεθαιαίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ».
2)
Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3536/07, ζύκθσλα κε ηελ νπνία, ζηνλ Γεληθό
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο νη απνθάζεηο ησλ δεκνηηθώλ ή
θνηλνηηθώλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνύλ αλακνξθώζεηο ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Ο.Σ.Α.,
ζπλνδεπόκελεο από ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ. Η πξνζεζκία ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην
ηνπ λ. 3463/2006, ζηελ πεξίπησζε απηή, νξίδεηαη ζε δέθα εκέξεο. Σα αξκόδηα όξγαλα πνπ
ελεξγνύλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ
ππέρνπλ, αλεμάξηεηα από ηπρόλ πνηληθή επζύλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζύλε θαηά ηηο δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 141, 142 θαη 143 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν
πξώην ηνπ λ. 3463/2006.
3)
ύκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ε αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απνηειεί
θαη’ νπζία ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο κε ηελ νπνία ςεθίζηεθε απηόο. Άξα, γηα ηελ έθδνζε ηεο
ηξνπνπνηεηηθήο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απόθαζεο, απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη
δηαδηθαζίαο, όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. (ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012). ύκθσλα
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 ηξόπν δηαθνξεηηθό από ηα ελ γέλεη
ηζρύνληα- θαη δε ηελ πξνζεζκία εληόο ηεο νπνίαο ε επνπηεύνπζα αξρή νινθιεξώλεη ηνλ έιεγρν
λνκηκόηεηαο ηεο απόθαζεο αλακόξθσζεο.
Από ην παξαπάλσ έγγξαθν ζπλάγεηαη όηη εθηόο από ηελ εηζήγεζε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ
απαηηείηαη θαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη δηαδηθαζίαο, όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία,
γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό.
4)
Με ην Ν. 4172/2013 νξίδεηαη όηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή δηαβνύιεπζεο
δηαηππώλνπλ ηε γλώκε ηνπο κόλν θαηά ην ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη δελ
απαηηείηαη εθ λένπ γλσκνδόηεζή ηνπο γηα όπνηεο αλακνξθώζεηο ηνπ αθνινπζήζνπλ. (παπ 5
άπθπο 77 Ν. 4172/2013). Τπελζπκίδεηαη όηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνεηνηκαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηαζέηεη ην
πξνζρέδην απηνύ ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. Γηα ηε ζύληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ, ε εθηειεζηηθή
επηηξνπή ζπγθεληξώλεη θαη αμηνινγεί ηπρόλ πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ, θαζώο θαη ηεο
επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο, εθόζνλ απηή ππάξρεη. Δάλ ην πξνζρέδην δελ θαηαξηηζηεί ή δελ
ππνβιεζεί εκπξόζεζκα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ηόηε θαηαξηίδεηαη από απηήλ. (παξ 5 άξζξν 77
Ν. 4172/2013). πλεπώο, ζύκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012, εθηόο ησλ ξεηά
εμαηξνπκέλσλ δηαδηθαζηώλ ηεο δηαηύπσζεο γλώκεο από ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηελ
επηηξνπή δηαβνύιεπζεο, κε ην λ. 4172/2013, νη ππόινηπεο ελέξγεηεο αλακόξθσζεο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ, αθνινπζνύλ ηελ ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη δηαδηθαζίαο κε ηε ςήθηζε ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ.






θαη ζύκθσλα κε:
Σελ παξ. 5 άξζξν 23 Ν. 3536/07
Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α')
Σν άξζξν 83 ΒΓ
Σν εγγ. ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012
Σελ παξ. 5 άξζξν 77 ηνπ Ν. 4172/2013
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Σνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, έηνπο 2020, ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ.
1/2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ.
πξση. 11.520 04/02/2020 απόθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πει/ζνπ, Γπη. Διιάδαο
θαη Ινλίνπ, κε ΑΓΑ: ΧΞ4ΝΟΡ1Φ-ΟΙΗ
Σελ ππ’ αξηζ. ΚΤΑ νηθ. 55905/29.07.2019 (ΦΔΚ 3054/29.07.2019 ηεύρνο Β΄) «Παξνρή
νδεγηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020ηξνπνπνίεζε ηεο 7028/2004 (ΦΔΚ 253 Β΄) απόθαζεο
Σν άξζξν 161 ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ λένπ Κώδηθα ∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη Ν.4483/2017
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010

η Οικονομική Δπιηποπή ειζηγείηαι ζηο Γημοηικό ςμβούλιο να εγκπίνει ηην 6η
Αναμόπθυζη ηος πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2020 σο εμήο:
Θέμα 1ο
Λακβάλνληαο ππόςε:
Α) Σελ εηθόλα ησλ Κ.Α. Δμόδσλ θαηά ηελ 31ε-10-2020, γηα ηηο πιεξσκέο από ππνρξεώζεηο ηνπ
Γήκνπ γηα νθεηιέο Π.Ο.Δ. (παξειζόληα νηθνλνκηθά έηε) θαη θαζόηη θάπνηεο εμ απηώλ, έρνπλ ήδε
ηαθηνπνηεζεί κέζσ άιινπ Κ.Α Δμόδσλ από Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ
απνθάζεσλ, πποβαίνοςμε - κέζσ αναμόπθυζηρ - ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ Κ.Α. Δμόδσλ
κεηώλνληάο ηνπο θαηά ην ππεξβάιινλ πνζό, εληζρύνληαο έηζη ηζόπνζα ην απνζεκαηηθό, σο εμήο:
Κ.Α. Δ.

ΣΗΣΛΟ
ΓΑΠΑΝΧΝ

ΣΔΛΗΚΟ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ

ΣΗΜΟΛ/ΘΔΝΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ

00-8112

Ακνηβέο αηξεηώλ αξρόλησλ θαη
ηξίησλ

25.223,41

18.151,87

-7.071,54

00-8113

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ

53.193,41

51.717,69

-1.475,72

00-8115.00000

Γηάθνξα έμνδα

411.928,39

321.146,89

-90.781,50

ΤΝΟΛΟ

490.345,21

391.016,45

-99.328,76 €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 αςξάνεηαι και
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό 221.880,76 €
Β) Σακηοποιούμε ηελ νκάδα δαπαλώλ -85- Π.Ο.Δ σο πξνο ηελ είζπξαμε ηεο νκάδαο εζόδσλ 32
«ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ
ΔΣΗ» σο εμήο:
ΟΜΑΓΑ ΗΗ: ύκθσλα κε ηελ Αξηζ. Πξση. 55905/29-07-2019 ΚΤΑ Π/Τ έηνπο 2020, {Καηά ηελ
αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δεν επιηπέπεηαι η μείυζη ηος
ζςνολικού ποζού πος εγγπάθηκε ζηην ομάδα δαπανών «85» θαηά ηελ θαηάξηηζή ηνπ, παξά
κόλν εάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Π/Τ ηα εηζπξαρζέληα πνζά από ηελ νκάδα εζόδσλ «32»
δηθαηνινγνύλ ηε κείσζε ησλ πξνβιέςεσλ κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ από
Π.Ο.Δ/νκάδα «85»}.
ηελ πεξίπησζε απηή, ν Π/Τ αλακνξθώλεηαη θαη ε νκάδα δαπαλώλ «85» κεηώλεηαη θαηά ην
επηπιένλ πνζό πνπ εθηηκάηαη όηη ζα εηζπξαρζεί από ηελ νκάδα «32» κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο,
εθαξκνδόκελνπ γηα ηελ εθηίκεζε απηή ρξνλνινγηθνύ πνζνζηνύ αλάινγνπ κε ην ρξόλν θαηά ηνλ
νπνίν επηηεύρζεθε ε ππέξβαζε ησλ εηζπξάμεσλ από ηελ νκάδα «32».
πγθεθξηκέλα:
ηνλ πξνϋπνινγηζκό 2020 ζηελ θαηεγνξία 32 «Δηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησζέληα θαηά ηα
παξειζόληα νηθνλνκηθά έηε», κεηά ηελ ηαθηνπνηεηηθή αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο
2020 (θιείζηκν 31/12/2019), εγγξάθεθαλ ηα εηζπξαθηέα ππόινηπα από βεβαησζέληα παξειζόλησλ
εηώλ πνζνύ 66.208.211,93 € θαη επαλαϋπνινγίζηεθε ην επηηξεπόκελν πνζό πνπ έπξεπε λα
εγγξαθεί ζηνλ Κ.Α. 85 «Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα
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ΠΟΔ εληόο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο» (επηζθάιεηεο), ζύκθσλα κε ηελ είζπξαμε 31/12/19 θαη ζηελ
θαηεγνξία 85 εγγξάθεθε πνζό 64.958.211,93 € ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο, πνζό ην νπνίν πξνθύπηεη
από ηελ αθαίξεζε ηεο πξνβιεπόκελεο είζπξαμεο ηνπ θσδηθνύ 32 (1.250.000,00 €) από ην
κεηαθεξόκελν πνζό αλείζπξαθησλ απαηηήζεσλ (32) έσο 31/12/2019 ( 66.208.211,93 –
1.250.000,00 = 64.958.211,93 €).
ύκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ε είζπξαμε ηεο Οκάδαο ΙΙ (32) ζηηο 31/10/2020, είλαη
1.598.002.31 €. ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε εθηίκεζε είζπξαμεο ζε εηήζηα βάζε κε ρξνλνινγηθό
πνζνζηό αλάινγν κε ην ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν επηηεύρζεθε ε ππέξβαζε ησλ εηζπξάμεσλ,
αλέξρεηαη ζην πνζό ηνπ ≈1.917.600,00 € (1.598.002,31/10*12).
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε πξνηεηλόκελε αλακόξθσζε έρεη σο εμήο:
Μείυζη ηνπ Κ.Α. 00-8511 θαηά 667.600,00 € (1.917.600,00-1.250.000,00=667.600,00), έηζη
ώζηε λα πξνθύςεη ε εθηηκώκελε είζπξαμε έηνπο 2020. Σν πνζό ηνπ θσδηθνύ 85 ζπλνιηθά
δηακνξθώλεηαη ζε 64.290.611,93 €.
ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ 85
Κ.Α.
ΠΡΟΫΠ.

ΣΗΣΛΟ
ΓΑΠΑΝΧΝ

ΣΔΛΗΚΟ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟ

ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ

ΓΗΑΜ/ΘΔΝΣΑ

00-8511

Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο
εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ

61.663.668,16

-647.837,00

61.015.831,16

20-8511

Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο
εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ

2.389.308,00

-15.860,00

2.373.448,00

25-8511

Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο
εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ

905.235,77

-3.903,00

901.332,77

64.958.211,93

-667.600,00

64.290.611,93

κε ηαπηόρξνλε αύξηζη ηος αποθεμαηικού καηά 651.740,00 € ελώ ην πνζό ησλ 15.860,00 € ζα
κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ ζηελ ππεξεζία Καθαπιόηηηαρ (ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ) θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 20-6635.00100 «Πξνκήζεηα ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη
θαζαξηόηεηαο - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ» πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζεί-ηζνζθειηζζεί ε ππεξεζία
θαζαξηόηεηαο κε ηε λέα εθηίκεζε, σο εμήο:
ΚΑ ΔΞΟΓΧΝ
20-6635.00100

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Πξνκήζεηα ινηπώλ
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ
ΤΝΟΛΟ

εηδώλ

πγηεηλήο

ΠΟΟ
θαη

θαζαξηόηεηαο

-

+ 15.860,00

+ 15.860,00€ €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 αςξάνεηαι και
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό ηυν 873.620,76 €
Θέμα 2ο
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αξηζ. 308/26-10-2020 νκόθσλε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
(ΑΓΑ: ΧΙΜΧΞΙ-ΟΦΧ) θαη πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Παηξέσλ λα ζπκκεηάζρεη ζε αλαγθαζηηθό
πιεηνδνηηθό ειεθηξνληθό πιεηζηεξηαζκό πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ 04ε-12-2020 γηα ηελ αγνξά
αθηλήηνπ (νηθόπεδν έθηαζεο 10.396,41 η.κ.) ζηελ πεξηνρή ΒΙΟ.ΠΑ. ηδηνθηεζίαο ηνπ ΒΙΟ.ΠΑ.
ώζηε ζ’ απηόλ ηνλ ρώξν λα αλεγεξζεί ην Κέληξν Απνηέθξσζεο Νεθξώλ, δημιοςπγούμε δύο -2Κ.Α. Δξόδυν, α) Γηα ηελ έθδνζε ηεο απαηηνύκελεο εθ ηνπ λόκνπ εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο ζηνλ πιεηζηεξηαζκό, πνζνύ 90.000 € θαη β) Γηα ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ (ζε
πεξίπησζε επδνθίκεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε πνζό 530.000,00 € (κέγηζην
πνζό ζπκκεηνρήο – κε βάζε ηελ πξναλαθεξόκελε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ - ζηνλ
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δηαγσληζκό 620.000 € εθ ηνπ νπνίνπ ην πνζό ησλ 90.000€ αθνξά ζηελ έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο θαη ην ππόινηπν πνζό ησλ 530.000€ γηα ηελ αλσηέξσ αγνξά) σο θάησζη:
Νέοι
Κ.Α. ΔΞΟΓΧΝ
00-6819.00001

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Λνηπέο εγγπήζεηο –Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζε
αλαγθαζηηθό πιεηζηεξηαζκό γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο
ΒΙΟΠΑ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρώξνο αλέγεξζεο ηνπ
Κέληξνπ Απνηέθξσζεο Νεθξώλ
Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθώλ εθηάζεσλ- Αγνξά νηθνπέδνπ
ηδηνθηεζίαο ΒΙΟΠΑ, από αλαγθαζηηθό πιεηζηεξηαζκό γηα ηελ
αλέγεξζε ηνπ Κέληξνπ Απνηέθξσζεο Νεθξώλ

45-7112.00000

ΠΟΟ

€
+90.000,00

+ 530.000,00

+ 620.000,00 €

ΤΝΤΝΟΛΟ

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 μειώνεηαι και
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό ηυν 253.620,76 €
Θέμα 3ο
Λακβάλνληαο ππόςε ην ππ’ αξηζ. 14768/21-10-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ
Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο πποβαίνοςμε ζηελ αναμόπθυζη ηνπ έξγνπ SPARC (MIS
5003273,VERSION OF APPLICATION FORM 5.1) ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ επηβάιεη ε
παλδεκία ηνπ θνξνλνηνύ ζηε ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εθζέζεηο θαη ζπλαληήζεηο θαη ζηελ αλάγθε
ηξνπνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνηέσλ, ηα νπνία επεξεάδνληαη ζρεηηθώο, σο θάησζη:
Μειώνεηαι ν θάησζη Κ.Α. Δμόδσλ σο εμήο:
Κ.Α. ΔΞΟΓΧΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ

Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ SPARC ''Διιάδα- Ιηαιία 2014-2020''

15-6422.66002

€

-3.460,00
- 3.460,00 €

ΤΝΤΝΟΛΟ

Καη ΙΟΠΟΑ αςξάνονηαι νη θάησζη Κ.Α. Δμόδσλ σο εμήο:
Κ.Α. ΔΞΟΓΧΝ
15-6117.66004

00-6495.66001

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ύλαςε ζπκβάζεσλ έξγνπ γηα ηελ ππνζηήξημε πινπνίεζεο έξγνπ
SPARC θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κόκβνπ Γεκ. Βηνκεραλίαο ''ΔιιάδαΙηαιία 2014-2020''
Έμνδα γξαθείνπ θαη δηνηθεηηθέο δαπάλεο γηα ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ
SPARC ''Έιιάδα- Ιηαιία 2014-2020''
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ

€
+3.010,00

+450,00
+3.460,00 €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 παπαμένει ζηο ποζό ηυν
253.620,76 € .
Θέμα 4ο
Λακβάλνληαο ππόςε ην ππ’ αξηζ. 10194/31-7-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ
Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο ιόγσ ηεο επηθηλδπλόηεηαο ησλ ππαξρόλησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Μαξίλαο θαη παξάιιεια ηελ αλαβάζκηζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ, πποβαίνοςμε ζηελ αναμόπθυζη ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα
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πιεξσζνύλ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ βπζνκέηξεζε ζην ιηκάλη ηεο Μαξίλαο Παηξώλ, σο
θάησζη:
Γημιοςπγείηαι ΝΔΟ Κ.Α. Δμόδσλ (Πεγή ρξεκαηνδόηεζεο Ιδ. Πόξνη) κε ηαπηόρξνλε κείσζε
ηνπ απνζεκαηηθνύ:
ΝΔΟ
Κ.Α. ΔΞΟΓΧΝ
40-6117.00002

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΠΟΟ

Δξγαζίεο Βπζνκέηξεζεο ζην ιηκάλη ηεο Μαξίλαο Παηξώλ

ΤΝΟΛΟ

10.000,00 €

+ 10.000,00 €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 μειώνεηαι ζηο ποζό ηυν
243.620,76 €.
Θέμα 5ο
Λακβάλνληαο ππόςε ην ππ’ αξηζ. 15597/05-11-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ - Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ πνπ εθ παξαδξνκήο δελ εληζρύζεθε ν θάησζη Κ.Α. Δμόδσλ
30-6662.76791 γηα ηελ πξνκήζεηα ρπηνζηδεξώλ ζηνηρείσλ θξεαηίσλ, πποβαίνοςμε ζηελ ελίζρπζή
ηνπ, κε πνζό 568,80 € σο εμήο:
Κ.Α. Δξόδυν

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Πξνκήζεηα ρπηνζηδεξώλ ζηνηρείσλ θξεαηίσλ -2019

ΠΟΟ Δ €
+ 568,80

30-6662.76791
ΤΝΟΛΟ :

+ 568,80 €

ςνεπώρ μεηά ηην παπαπάνυ αναμόπθυζη ηο Αποθεμαηικό 9111 μειώνεηαι και
διαμοπθώνεηαι ζηο ποζό 243.051,96 €.

Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα ςμμεηέσονηα Μέλη
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ
ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
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