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Αξηζκόο  909  

47
ε
 πλεδξίαζε - έθηαθηε 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 18
εο

 Γεθεκβξίνπ 2020 

--------------------------- 
  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 18
ε
 Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:30, 

κεηά από γξαπηή επείγνπζα πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε 

αξηζκό 47/17-12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (3) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο,– 7] Αζαλάζηνο 

Μνδέο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 910/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ 

ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αφοφ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

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

(Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ αξρή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θήξπμε ηε ζπλεδξίαζε 

θαηεπείγνπζα) 

 ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 1 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Αλακόξθσζε 8
ε
 πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020 – 4

ε
 ηξνπνπνίεζε Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο», 

(ζρεηηθή ε αξηζ. 6/2020 Απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθό ην αξηζ. 17507/16-

12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 17446/15-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα 

Λνγηζηεξίνπ). 
…………………………………………………………………………………………….................. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ 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 
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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 

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. (παξ. 5 άξζξν 

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.  
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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 Ν. 4172/2013 

 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 2020- ηξνπνπνίεζε ηεο 

7028/2004 (ΦΔΚ 253 Β΄) απόθαζεο 

 Σν άξζξν 161 ηνπ Ν.3463/2006 ηνπ λένπ Κώδηθα ∆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 

 

ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη ηελ 8
ε
 

Αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020  - 4
ε
 ηξνπνπνίεζε Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο, σο εμήο: 
 

Θέκα 1
ν 

Λακβάλνληαο ππόςε ην ππ΄ αξηζ. 9503/20-07-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Σακείνπ ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, αλαθνξηθά κε ηηο  δύν  απηόκαηεο  αλαθιήζεηο  πνζώλ  από  δύν  έξγα  γηα  

ηελ  Βηώζηκε  Αζηηθή  Κηλεηηθόηεηα, από ηελ Σξάπεδα Διιάδνο, πξνβαίλνπκε ζηηο θάησζη   

θηλήζεηο : 

Α)  Μεηώλνπκε  ηνπο  αληίζηνηρνπο  Κ.Α. Δμόδσλ ησλ  δύν  απηώλ  έξγσλ  ηεο  Β.Α.Α.  θαηά  ην  

πνζό  ησλ  αληίζηνηρσλ  αλαθιήζεσλ: 

 
Κ.Α. Εξόδων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ  € 

 
60-8261.00002 

Λνηπέο επηζηξνθέο-Τπεξεζίεο πκβ. ηερλ. ππνζηήξημεο 

σξίκαλζεο πξάμεσλ-ΔΠΑ 

- 233,00 

 
60-8261.00003 

Λνηπέο  επηζηξνθέο- ΔΠΑ  ΒΑΑ- Γξάζεηο  πιεξνθόξεζεο  

θαη  δεκνζηόηεηαο 

- 27,05 

   ΤΝΟΛΟ : - 260,05 € 

 

Β)  Γεκηνπξγνύκε δύν λένπο Κ.Α. Δμόδσλ θαη ηνπο ηξνθνδνηνύκε  κε  ηα  πνζά  ησλ  αληίζηνηρσλ  

αλαθιήζεσλ,  από  απηά  ηα  δύν  έξγα  ηεο  Β.Α.Α. 

 

Νέοι Κ.Α. 

Εξόδων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ   € 

 
60-8262.00002 

Δπηζηξνθή ρξεκάησλ ιόγσ αλάθιεζεο θαηαλνκήο 

ρξεκαηνδόηεζεο ΠΓΔ γηα ην έξγν «Τπεξ.πκβνύινπ  

Σερληθήο  Τπνζηήξημεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε 

+ 233,00 
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έμη πξάμεσλ ηεο ΒΑΑ ηνπ Γήκνπ  Παηξέσλ 

 
60-8262.00003 

Δπηζηξνθή ρξεκάησλ ιόγσ αλάθιεζεο θαηαλνκήο 

ρξεκαηνδόηεζεο ΠΓΔ γηα ην έξγν «Γξάζεηο  πιεξνθόξεζεο  

θαη  δεκνζηόηεηαο    ΒΑΑ ηνπ Γήκνπ  Παηξέσλ 

+ 27,05 

   ΤΝΟΛΟ : + 260,05 € 

 

πλεπώο  κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111  παξακέλεη  ακεηάβιεην    

ζην πνζό  2.065.263,37 €  

Θέκα 2
ν  

Λακβάλνληαο ππόςε ην ππ΄ αξηζ. 15805/09-11-2020 έγγξαθν ηεο  Γ/λζεο  Αξρηηεθηνληθνύ  

α) Δγγξάθνπκε  ηξείο  λένπο  Κ.Α. Δμόδσλ  γηα  ηελ  αληηκεηώπηζε  λέσλ  αλαγθώλ  ηεο  Τπεξεζίαο,  

σο  αθνινύζσο: 

 
Νέοι  Κ.Α. 

Εξόδων 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ  € 

30-6117.00020 Τπεξεζίεο  αλάιπζεο θαη παξνρώλ ζπκβνπιώλ γηα ηελ 

εζσηεξηθή δηακόξθσζε  ησλ αηζνπζώλ ζεάηξνπ θαη Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ζην θηήξην ηνπ  λένπ  Γεκαξρείνπ  κε  εηδηθέο  

θαηαζθεπέο 

+ 24.800,00 

30-6117.00021 Τπεξεζίεο  αλάιπζεο θαη παξνρώλ ζπκβνπιώλ 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 εμνπιηζκνύ  ςεθηαθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε  ηεο  ηζηνξηθήο  έθζεζεο  ηνπ  Αξζάθεηνπ. 

+ 60.000.00 

   ΤΝΟΛΟ : + 109.600,00   

€ 

 

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη θαη δηακνξθώλεηαη   

ζην πνζό 1.955.663,37 €.  

β) Πξνβαίλνπκε  ζε  αιιαγή ηίηινπ  ζηνλ  θάησζη  Κ.Α. Δμόδσλ  πνπ  επίζεο  ηνλ  εληζρύνπκε  κε  

πνζό  80.000,00€  από  Ίδηνπο  Πόξνπο,  σο  εμήο  : 

 

 Κ.Α. Εξόδων ΤΦΙΣΑΜ.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ  € 

30-6117.00006 Πξσηνβάζκηνο-δεπηεξνβάζκηνο  

αληηζεηζκηθόο έιεγρνο ζρνιηθώλ  

θηηξίσλ 

Πξσηνβάζκηνο   πξνζεηζκηθόο    

έιεγρνο  θηεξηαθώλ ππνδνκώλ 

Γήκνπ Παηξέσλ- Γ/λζε  

Αξρηηεθηνληθνύ 

+ 80.000,00 

   ΤΝΟΛΟ :  +  80.000,00 € 
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πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111  κεηώλεηαη  θαη   

δηακνξθώλεηαη    ζην πνζό  1.875.663,37 €.  

Θέκα 3
ν
 

Λακβάλνληαο ππόςε ην ππ΄ αξηζ. 12810/22-09-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο- 

ηκήκα Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο πξνβαίλνπκε ζηηο θάησζη ελέξγεηεο: 

Α) Μεηώλνπκε θαηά 20.003,20 επξώ ηνλ θσδηθό αξηζκό εμόδσλ «Κηεληαηξηθέο  ππεξεζίεο  κεξηθήο  

δηαρείξηζεο  αδέζπνησλ  δώσλ», δηόηη ε ζπγθεθξηκέλε ακνηβή πξννξηδόηαλ γηα ηελ ακνηβή 

θηεληάηξνπ σο επηζηεκνληθά ππεύζπλνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ Κηεληαηξείνπ  

αθνύ ιόγσ δηνηθεηηθώλ δπζρεξεηώλ σο πξνο ηε κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν ζα ζηεγαζηεί ην 

θηεληαηξείν, θαζπζηέξεζαλ νη δηαδηθαζίεο αδεηνδόηεζεο ηνπ δεκνηηθνύ θηεληαηξείνπ θαη επνκέλσο 

δελ έρεη δεζκεπηεί αθόκα ην ζπγθεθξηκέλν πνζό, θαη  

Β) Γεκηνπξγνύκε λέν ΚΑ Δζόδσλ βάζεη ηνπ ππ΄ αξηζ. 4891/ 31-12-2019 ΦΔΚ ηεπρ. Β!, πεξί 

«Καζνξηζκνύ ησλ Γήκσλ θαη πλδέζκσλ Γήκσλ πνπ ρξεκαηνδνηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία 

θαηαθπγίσλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ελεξγεηώλ δηαρείξηζήο ηνπο, θαζώο 

θαη ηνπ ύςνπο ρξεκαηνδόηεζεο  γηα ην έηνο 2019», εθόζνλ θαηαηέζεθε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πνζό ρξεκαηνδόηεζεο ύςνπο 7.422,90 επξώ ζηηο 15-07-2020. 

 

Μεηά ηα  αλσηέξσ :  

 

1) Μεηώλεηαη ν θάησζη ΚΑ Δμόδσλ  σο  εμήο : 

  
 

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΠΟΟ    € 

15-6117.00006 Κηεληαηξηθέο  ππεξεζίεο  κεξηθήο  δηαρείξηζεο  αδέζπνησλ  

δώσλ 

-20.003,20 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

-20.003,20  € 

 

θαη  δεκηνπξγείηαη  ν θάησζη ΚΑ Δμόδσλ  :  

 

ΝΕΟ  

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΠΟΟ    € 

15-6117.00007 Δλέξγεηεο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο (Ίδηνη 

Πόξνη). 

+20.003,20 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

+20.003,20 € 

 

2) Γεκηνπξγείηαη  ν  θάησζη ΚΑ Δζόδσλ :  

ΝΕΟ  

ΚΑ ΕΟΔΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΠΟΟ    € 

1211.00002  Επισ/ζη ΤΠ.ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ «.Βειηίσζε  θαηαθπγίσλ θαη  

ελέξγεηεο  δηαρείξηζεο  αδέζπνησλ  δώσλ  ζπληξνθηάο»(ΦΔΚ 

+7.422,90 
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5821Β/24-12-2018) 

 ΤΝΟΛΟ :  + 7.422,90 € 

 

θαη εληζρύεηαη ν θάησζη ΚΑ Δμόδσλ κε ζπκπιήξσζε ρξεκαηνδόηεζεο «ΤΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ»:  

 

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΠΟΟ    € 

15-6117.00007 

( με ζςμπληπ. 

Υπημαηοδοη.) 

Δλέξγεηεο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο (Ίδηνη Πόξνη 

– ΤΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ). 

+7.422,90 

 ΤΝΟΛΟ :  +7.422,90 €  

 

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 ΠΑΡΑΜΔΝΔΗ ζην πνζό  ησλ   

1.875.663,37 € 

Θέκα 4
ν
 

Λακβάλνληαο ππόςε 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 ειεθηξνληθό πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό ηεο 04-12-2020 γηα ηελ αγνξά  

νηθνπέδνπ  ηδηνθηεζίαο  ΒΙΟ.ΠΑ.), ην  ηέινο  ρξήζεο  ηνπ  ζπζηήκαηνο  δηελέξγεηαο  ειεθηξνληθώλ  

πιεηζηεξηαζκώλ, πξνβαίλνπκε  ζε  αλακόξθσζε  ζην ζθέινο ησλ Δμόδσλ σο εμήο: 

 

ΝΔΟ 

ΚΑ ΔΞΟΓΟΤ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΟΟ   € 

 

00-6331.00004 

 

Σέινο  ρξήζεο  ζπζηήκαηνο  δηελέξγεηαο  ειεθηξνληθνύ 

πιεηζηεξηαζκνύ. 

 

+  350,00 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

+ 350,00 € 

 

πλεπώο, κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη θαη  

δηακνξθώλεηαη  ζην  πνζό  ησλ   1.875.313,37  € .  

Θέκα 5
ν
 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ  5
ε
  αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  (απόθαζε 286/2020 Γ..)  ζηελ  

νπνία  απμήζεθε   θαηά  πνζό  0,01€ ν  Κ.Α.Δμόδσλ 64-7341.00003»  ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΑΘΜΟΤ 

ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΗ ΑΠΟΒΛ. ΣΗ ΞΔΡΟΛΑΚΚΑ ΠΑΣΡΧΝ-ΔΠΑ 2014-2020 Τπνέξγν 1: Έξγα 

Τπνδνκήο Κηλεηώλ  ηαζκώλ Μεηαθόξη.Απνξξηκκ.( ΜΑ) -ΔΠΑ Σ.Π  ΙΓ.ΠΟΡΟΙ ΤΓΙΑ»., θαη  

εθ  παξαδξνκήο  δελ  απμήζεθε  ν  αληίζηνηρνο  Κ.Α.Δζόδσλ,  πξνβαίλνπκε  ζε  αλακόξθσζε,  

απμάλνληάο  ηνλ  θαηά  0,01€,  απμάλνληαο  ηζόπνζα  ην  απνζεκαηηθό,   σο εμήο 
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: 

ΚΑ ΔΟΓΩΝ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΟΟ   € 

1329.00008 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΑΘΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΣΗΝ 

ΞΔΡΟΛΑΚΑ ΠΑΣΡΧΝ.)  - ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ 1Η ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ Ν. ΑΥΑΙΑ -Φ Ο Γ  Α  1  (ΤΠΟΈΡΓΟ 1 & 2 ) - Σ.Π. 

+0,01 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

+ 0,01€ 

 

πλεπώο, κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 απμάλεηαη θαη  

δηακνξθώλεηαη  ζην  πνζό  ησλ 1.875.313,38  € .  

Θέκα 6
ν
 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ  εηθόλα ηνπ  Κ.Α.Δμόδσλ  00-6331.0001 «Λνηπνί  θόξνη  θαη  ηέιε»  θαη  

θαζόηη  ππάξρεη πνζό  επαξθέο   γηα  λα  πιεξσζνύλ  ηπρόλ  θνξνινγηθέο  ππνρξεώζεηο  ηνπ  Γήκνπ  

πξνο  ην  Γεκόζην, πξνβαίλνπκε  ζε  αλακόξθσζε  ηνπ αλσηέξσ  Κ.Α. Δμόδσλ,  κεηώλνληάο  ηνλ 

θαηά  500.000,00€,  εληζρύνληαο  ηαπηόρξνλα ην απνζεκαηηθό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ώζηε λα  

θαιπθζνύλ  από  απηό  λέεο  δαπάλεο  πνπ  έρνπλ  πξνθύςεη,   σο εμήο: 

 

K.A.E  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΟΟ   € 

 

00-6331.00000 

Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε .  

-500.000,00 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

-500.000,00  € 

 

πλεπώο, κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 απμάλεηαη θαη  

δηακνξθώλεηαη  ζην  πνζό  ησλ   2.375.313,38  € .  

Θέκα 7
ν 
 

Λακβάλνληαο  ππόςε  ηελ  αξηζ.  140/05-11-2020  (ΑΓΑ  68ΦΑΟΛΑΟ- Α03) απόθαζε  ηνπ  

Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ  ηνπ  Κνηλσληθνύ  Οξγαληζκνύ  ηνπ  Γήκνπ  Παηξέσλ,  θαζώο  θαη  ηελ  

αξηζκ. 337/ 11-11-2020  Απόθαζε  ηνπ  Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ  ηνπ  Γήκνπ  Παηξέσλ,  πεξί  

έγθξηζεο  ηεο  αηηνύκελεο  έθηαθηεο  ρξεκαηνδόηεζεο  ηνπ  Κνηλσληθνύ  Οξγαληζκνύ  πξνο  ηνλ  

Γήκν  Παηξέσλ,  γηα  ηελ  θάιπςε  έθηαθησλ αλαγθώλ  θαη  αληηκεηώπηζεο  ηνπ  ηακεηαθνύ  

πξνβιήκαηνο – ζηελόηεηαο, πνπ παξνπζηάζηεθε ιόγσ ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ζπλερνύο θαη  απμαλόκελεο 

αληηκεηώπηζεο ηνπ COVID-19, εληζρύνπκε ηνλ ζρεηηθό Κ.Α. Δμόδσλ  00-6715.00007  « Κνηλσληθόο   

Οξγαληζκόο  Γήκνπ  Παηξέσλ » γηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε, κε ην πνζό ησλ 440.000,00 €  

(ππνιεηπόκελν  πνζό  από  ην  αξρηθό  αηηνύκελν  ζπλνιηθό  πνζό  ησλ 839.967,32 € θαζόηη ην πνζό 

ησλ 399.967,32 €  έρεη  ήδε  εγγξαθεί  ζηνλ  πξνϋπνινγηζκό  ηνπ  Γήκνπ  Παηξέσλ  κε  ηελ  6
ε
  

αλακόξθσζε  ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ  κε  ηελ  απόθαζε  336/ 11-11-2020  Γεκνηηθνύ  πκβνπιίνπ,  

ΑΓΑ   ΦΧ9ΧΞΙ-09Ο), κεηώλνληαο  ηζόπνζα  ην  απνζεκαηηθό,   σο  εμήο  : 

 

K.A.E  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΟΟ   € 

 

00-6715.00007 

 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ   ΟΡΓΑΝΙΜΟ  ΓΗΜΟΤ  ΠΑΣΡΔΧΝ.  

+440.000- 
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ΤΝΟΛΟ:  

+440.000,00  € 

 

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη θαη  

δηακνξθώλεηαη  ζην πνζό  1.935.313,38 €. 

                                                  

Θέκα 8
ν  

Λακβάλνληαο  ππόςε  ηελ  εηθόλα ηεο  νκάδαο  Ι, εζόδσλ πξνβαίλνπκε ζε ηαθηνπνίεζή  ηεο, ρσξίο  

λα   επεξεάδεηαη  ε  ζπλνιηθή  εηθόλα  ηεο    σο  εμήο : 

α) Αλακνξθώλνπκε (κεηώλνπκε) ηνπο θάησζη Κ.Α. Δζόδσλ πνπ ηελ 31-10-2020 παξνπζηάδνπλ  

πζηέξεζε   ζε  ζρέζε   κε  ηα  πξνϋπνινγηζζέληα  έζνδα  (πξώηνο  πίλαθαο)    

θαη   

β) Αλακνξθώλνπκε  (απμάλνπκε)  ηνπο  θάησζη  Κ.Α. Δζόδσλ  πνπ ηελ 31-10-2020  παξνπζηάδνπλ  

ππέξβαζε  ζε  ζρέζε   κε  ηα  πξνϋπνινγηζζέληα  έζνδα  (δεύηεξνο  πίλαθαο)    

 
Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 
ΣΙΣΛΟ  

ΕΟΔΩΝ 
ΣΕΛΙΚΟ Π/Τ ΕΙΠΡΑΥΘ/ΝΣΑ 

31/10/2020 
12ΜΗΝΟ 

2020 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ 

0416 Γηθαηώκαηα 
ηεξνπξαμηώλ. 

40.800,00 33.235,00 34.085,00 -6.715,00 

0417.00000 Λνηπά έζνδα 
λεθξνηαθείσλ θαη 
ηεξώλ λαώλ (Σέιε 
θαζαξηόηεηαο) 

40.500,00 16.335,00 20.000,00 -20.000,00 

0417.00005 Λνηπά έζνδα 
λεθξνηαθείσλ θαη 
ηεξώλ λαώλ (Παγθάξηα 
εθθιεζηώλ) 

41.000,00 30.417,51 30.417,51 -10.582,49 

0434.00006 Έζνδα βπηίσλ 
απνρεπηέζεσλ 

1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 

0452 Σέινο επί ησλ 
αθαζαξίζησλ εζόδσλ 
ησλ θέληξσλ 
δηαζθέδαζεο, 
εζηηαηνξίσλ θαη 
ζπλαθώλ 
θαηαζηεκάησλ (άξζξν 
20 Ν. 2539/97). 

169.000,00 120.669,28 145.000,00 -24.000,00 

0461.00000 ΣΔΛΖ 
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ 
ΥΩΡΩΝ ΣΜΖΜΑ 
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΚΓΗΓΟΜΔΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ 
(άξζξν 3 Ν. 1080/80). 

300.000,00 71.921,69 100.000,00 -100.000,00 

0717.00001 Έζνδα-ηέιε 
ειιεκεληζκνύ Μαξίλαο 
(ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ) 

22.000,00 12.945,70 15.500,00 -3.000,00 

1511 Πξνζαπμήζεηο 
εθπξόζεζκεο 
θαηαβνιήο ρξεώλ 
(άξζξν 6 Ν.Γ. 356/74, 
άξζξν 16 Ν. 2130/93). 

400.000,00 225.900,52 272.000,00 -100.000,00 

1512.00001 Πξόζηηκα από 
παξαβάζεηο Κ.Ο.Κ 

830.000,00 432.438,37 520.000,00 -100.000,00 

1519.00000 ΛΟΗΠΑ ΠΡΟΣΗΜΑ - 
ΣΜΖΜΑ 
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΩΝ 
ΣΔΛΩΝ ΚΑΗ 

155.000,00 12.639,98 15.200,00 -41.752,51 
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ΔΚΓΗΓΟΜΔΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ (ΣΑΠ) 

1693.00002 Δζνδα από 
παξαρσξήζεηο 
ρώξσλ, αηζνπζώλ γηα 
εθδειώζεηο(παξνρή 
ππεξεζίαο) κε ΦΠΑ 

15.000,00 2.700,00 3.500,00 -10.000,00 

2111.00001 Απν ηέιε 
θαζαξηόηεηαο θαη 
θσηηηζκνύ 

80.000,00 12.016,78 14.420,14 -52.000,00 

2119.00006 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 
ΑΠΟ ΣΜΖΜΑ 
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΚΓΗΓΟΜΔΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ (ΓΦ) 

12.000,00 1.559,06 2.000,00 -10.000,00 

2119.00011 Σαθηηθά έζνδα από 
Σέινο εκπνξίαο 
πδάησλ 

100.000,00 69.005,79 83.000,00 -10.000,00 

  ΤΝΟΛΟ 2.206.300,00 1.041.784,68 1.255.122,65 -489.050,00 € 

            

            

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΣΙΣΛΟ  
ΕΟΔΩΝ 

ΣΕΛΙΚΟ Π/Τ ΕΙΠΡΑΥΘ/ΝΣΑ 
31/10/2020 

12ΜΗΝΟ 
2020 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ 

0129.00003 Μηζζώκαηα 
πεξηπηέξσλ  ιόγσ 
ζαλάηνπ ηνπ αξρηθνύ 
δηαηνύρνπ 

95.000,00 95.345,66 120.000,00 25.000,00 

0313.00001 Έζνδα από Λατθέο 
Αγνξέο 

43.000,00 70.722,68 84.900,00 41.900,00 

0331 Γηθαηώκαηα ρξήζεσο 
αξδεπηηθνύ δηθηύνπ. 

1.000,00 1.057,87 1.270,00 300,00 

0411 Γηθαίσκα ζύζηαζεο 
νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ. 

435.000,00 363.036,67 435.600,00 600,00 

0412 Γηθαίσκα 
εληαθηαζκνύ. 

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 Γηθαηώκαηα από ηε 
ρξήζε 
νζηενθπιαθίσλ. 

8.500,00 7.980,00 9.600,00 1.100,00 

0417.00003 Λνηπά έζνδα 
λεθξνηαθείσλ θαη 
ηεξώλ λαώλ 
(Δληαθηαζκόο νζηώλ) 

6.800,00 11.440,00 13.700,00 6.900,00 

0417.00006 Λνηπά έζνδα 
λεθξνηαθείσλ θαη 
ηεξώλ λαώλ (ςπθηηθόο 
ζάιακνο) 

1.000,00 2.560,00 3.100,00 2.100,00 

0451.00002 Έζνδα από ΚΑΕΗΝΟ 30.000,00 47.588,94 57.100,00 27.100,00 

0463 Γηθαίσκα εκπνξίαο 
πνζίκσλ πδάησλ 
(άξζξν 2 Ν. 1080/80, 
άξζξν 26 Ν. 1828/89, 
άξζξν 57 Ν. 2218/94). 

4.000,00 3.866,52 4.600,00 600,00 
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0511 Φόξνο 
ειεθηξνδνηνύκελσλ 
ρώξσλ (άξζξν 10 Ν. 
1080/80). 

3.050.000,00 2.696.126,84 3.240.000,00 190.000,00 

0717.00000 Έζνδα-ηέιε 
ειιεκεληζκνύ Μαξίλαο 
(ΗΓΗΩΣΔ) 

100.000,00 90.880,98 109.000,00 9.000,00 

0719.00002 Έζνδα από παξάβνια 
ρνξήγεζεο άδεηαο 
κνλάδσλ ΦΠΑΓ 

500,00 750,00 900,00 400,00 

1115.00002 Βάξε από πξάμεηο 
Δθαξκνγήο 

4.600,00 35.029,47 42.000,00 37.400,00 

1519.00006 Πξόζηηκα (2%) ιόγσ 
κε ε εθπξόζεζκεο 
ππνβνιήο ε 
αλαθξηβνύο ή κε  ή 
εθπξόζεζκεο 
θαηαβνιήο ηέινπο 
παξεπηδεκ.ή ηέινπο 
επί αθαζαξίζησλ 
εζόδσλ 

10.000,00 9.915,90 12.000,00 2.000,00 

1694.00001 Έζνδα ησλ δήκσλ 
από ηελ παξαρώξεζε 
ηεο απιήο ρξήζεο 
αηγηαινύ-παξαιίαο ζε 
ηξίηνπο 

27.000,00 25.222,67 30.300,00 3.300,00 

2113 Σαθηηθά έζνδα από 
ηέιε θαη δηθαηώκαηα 
άξδεπζεο. 

500,00 2.809,30 3.400,00 2.900,00 

2115 Σαθηηθά έζνδα από 
ηέινο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο. 

230.000,00 197.836,50 237.400,00 7.400,00 

2117.00001 Σαθηηθά έζνδα από 
εηζθνξά ιόγσ έληαμεο 
ή επέθηαζεο 
πνιενδνκηθώλ 
ζρεδίσλ 

1.000,00 4.201,81 5.000,00 4.000,00 

2119.00003 Σέιε πεδνδξνκίσλ - 
ΣΜΖΜΑ 
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΩΝ 
ΚΑΗ ΔΚΓΗΓΟΜΔΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ 

500,00 4.127,10 5.000,00 4.500,00 

2119.00007 Σέιε Λαηθώλ Αγνξώλ 3.500,00 11.363,55 13.600,00 10.100,00 

2119.00019 Έζνδα από 
κηζζώκαηα 
θελσζέλησλ 
πεξηπηέξσλ  ιόγσ 
ζαλάηνπ ηνπ αξρηθνύ 
δηθαηνύρνπ 

1.000,00 7.306,98 8.800,00 7.800,00 

2119.00020 Σαθηηθά έζνδα από 
λεθξνηαθεία 

70.000,00 79.640,00 95.600,00 25.600,00 

2211.00002 Έθηαθηα γεληθά έζνδα 
( Πξόζηηκα Κ.Ο.Κ.) 

88.000,00 135.607,01 163.000,00 75.000,00 

  ΤΝΟΛΟ 4.256.400,00 3.945.696,45 4.745.420,00 + 489.050,00 € 

 

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη ακεηάβιεην ζην  

πνζό  ησλ   1.935.313,38 €.  
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Θέκα 9
ν  

Λακβάλνληαο ππόςε ην ππ΄ αξηζ. 16350/19-11-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ –

Η/Μ –Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο θαη ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. Πξάμε έληαμεο 

κε ΑΓΑ ΧΗΜΔ7Λ6-Χ1 γηα Τπεξεζίεο πκβνύινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

θαη σξίκαλζε κηαο (1) Πξάμεο ηεο ΒΑΑ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο «Σερληθή 

Βνήζεηα ΔΣΠΑ» ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα», κε θσδηθό ΟΠ 5073469 

Γεκηνπξγνύκε  ηνλ  ζρεηηθό Κ.Α .Δζόδσλ  γηα  ην  αλσηέξσ  έξγν κε ζπλνιηθό πνζό 68.200,00 € 

 
Νέορ Κ.Α.Εζόδος         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 ΠΟΟ  Ε   € 

1328.00003 Τπεξεζίεο πκβνύινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε κηαο (1) Πξάμεο ηεο ΒΑΑ ηνπ 
Γήκνπ Παηξέσλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο «Σερληθή 
Βνήζεηα ΔΣΠΑ»  

+68.200,00 € 

                     
ΤΝΟΛΟ 

+68.200,00 € 

 

θαη  δεκηνπξγνύκε  αληίζηνηρα  ηνλ  ζρεηηθό  Κ.Α.Δμόδσλ  ηνπ ίδηνπ  έξγνπ. 

ΝΕΟ Κ.Α. 
Εξόδων 

        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΟΟ Ε   € 

60-7341.00001 Τπεξεζίεο πκβνύινπ Σερληθήο Τπνζηήξημεο γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε κηαο (1) Πξάμεο ηεο ΒΑΑ ηνπ 
Γήκνπ Παηξέσλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο «Σερληθή 
Βνήζεηα ΔΣΠΑ»  

+68.200,00 € 

  
ΤΝΟΛΟ: 

+68.200,00 € 

 

πλεπώο κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111  παξακέλεη  ακεηάβιεην  ζην  

πνζό  ησλ 1.935.313,38 €.  

Θέκα 10 
Λακβάλνληαο ππόςε ην  αξηζκ. 17211/09-12-2020  έγγξαθν  ηνπ  θ.  Γεκάξρνπ,  κεηώλνπκε θαηά  

πνζό 25.000 € ηνλ Κ.Α. Δμόδσλ 00-6463.00001 πνπ αθνξά ζε «Γεκνζηεύζεηο ζε Δθεκεξίδεο,  

πεξηιακβάλεη ηηο ππνρξεσηηθέο δεκνζηεύζεηο (απνθάζεηο, αλαθνηλώζεηο) θαζώο θαη ηηο δεκνζηεύζεηο 

πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην ελεκεξσηηθήο  θακπάληαο» θαη  εληζρύνπκε  ηζόπνζα  ηνλ  Κ.Α.Δ  10-6462  

«Γεκνζίεπζε  πξνθεξύμεσλ» ώζηε λα θαιπθζνύλ λέεο δαπάλεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη, σο εμήο: 

 

Α)  Μεηώλνπκε   ηνλ  θάησζη  Κ.Α.Δμόδσλ 

 

K.A.E  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΟΟ   € 

 

00-6463.00001 

Γεκνζηεύζεηο ζε Δθεκεξίδεο,  πεξηιακβάλεη ηηο ππνρξεσηηθέο 
δεκνζηεύζεηο (απνθάζεηο, αλαθνηλώζεηο) θαζώο θαη ηηο 
δεκνζηεύζεηο πνπ γίλνληαη ζην πιαίζην ελεκεξσηηθήο  

θακπάληαο. 

 

-25.000,00 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

-25.000,00  € 

 

θαη   
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Β)  Ααπμάλνπκε  ηζόπνζα  ηνλ  θάησζη  Κ.Α.Δμόδσλ 

K.A.E  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΟΟ   € 

 

10-6462 

Γεκνζίεπζε   πξνθεξύμεσλ  

-25.000,00 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

-25.000,00  € 

 

πλεπώο, κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 παξακέλεη  ακεηάβιεην  ζην  

πνζό  ησλ  1.935.313,38€  € .  

 

ΘΔΜΑ 11 (αξηζ. 6/2020 Απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο) 

Λακβάλνληαο ππόςε ην  από 14-12-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ, πεξί  ηξνπνπνίεζεο   

ηνπ  Σερληθνύ  Πξνγξάκκαηνο ηνπ  έηνπο  2020,  πξνβαίλνπκε ζηα θάησζη  : 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ    ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ   ΔΡΓΟΤ   - Ζ/Μ 
1) Να γίλεη απέληαμε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή 3νπ Γπκλαζίνπ Παηξώλ» ιόγσ δηάιπζεο 

ζύκβαζεο (ππ.αξ. 76347/Α5291/2018 απόθαζε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ) 

θαη έληαμε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Καηαζθεπή 3νπ Γπκλαζίνπ Παηξώλ» ζηνλ ίδην ΚΑ θαη κε 

ίδηα πεγή ρξεκαηνδόηεζεο (ΔΠΑ, ππ. αξ. 2502/29.06.2020 Πξάμε Έληαμεο, Αύμεζε 

3.793.343,25 € ζην ΔΠΑ). 

Καζόηη  ν  αλσηέξσ  Κ.Α.Δμόδσλ έρεη ήδε πνζό 2.100.000,00 €  από ρξεκαηνδόηεζε  ΔΠΑ, ηνλ  

εληζρύνπκε  θαηά  ην πνζό  ηεο  δηαθνξάο, ήηνη 1.693.343,25  €,  σο  εμήο  :  

 

K.A.E  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΟΟ   € 

64-7341.73201 Καηαζθεπή 3νπ Γπκλαζίνπ Παηξώλ - ΔΠΑ- Σ.Π. + 1.693.343,25 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

+ 1.693.343,25 € 

 

θαη  απμάλνπκε  ηζόπνζα  ηνλ  αληίζηνηρν  Κ.Α.Δζόδσλ 

K.A.E  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΟΟ   € 

1328.00001  ΔΠΑ  - Σ.Π + 1.693.343,25 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

 + 1.693.343,25 € 

 

2) ην έξγν κε ΚΑ 30-7332.00001 λα γίλεη αιιαγή ηίηινπ ζην νξζό «Έξγα ζπληήξεζεο ηεο 

Πιαηείαο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α' ζηελ Πάηξα» θαη αιιαγή πεγήο ρξεκαηνδόηεζεο ιόγσ έληαμεο 

ηνπ ππόςε έξγνπ ζην ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΔΙΟ κε ην πνζό ησλ 511.860,00 € (ππ. αξ. 190.3/16.09.2020 

Πξάμε Έληαμεο ΑΓΑ : 9Γ8Ξ46Φ844-9ΜΔ, ΑΤΞΗΗ 511.860,00 ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΔΙΟ θαη   

ΜΔΙΧΗ 42.047,93 ΑΣΑ). 

Άξα θαηαξγνύκε ηελ ρξεκαηνδόηεζε ΑΣΑ (πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζεί ε ρξεκαηνδόηεζε   

ΑΣΑ ),   θαη  ζπλεπώο  απμάλεηαη  ηζόπνζα  ην  απνζεκαηηθό 

 

K.A.E   
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ   € 

30-7332.00001 

 

Έξγα  ζπληήξεζεο  Πιαηείαο   Γεσξγίνπ  Α΄-ΑΣΑ 

Σ.Π. 

- 42.047,93 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

- 42.047,93€ 

 

πλεπώο, κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 απμάλεη θαη  δηακνξθώλεηαη    

ζην  πνζό  ησλ    1.977.361,31   € .  

θαη   δεκηνπξγνύκε  ρξεκαηνδόηεζε ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΔΙΟ   

K.A.E  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΟΟ   € 

30-7332.00001 Έξγα  ζπληήξεζεο  Πιαηείαο  Βαζηιέσο  Γεσξγίνπ  Α΄- 

ΠΡΑΗΝΟ  ΣΑΜΔΗΟ  Σ.Π 

+ 511.860,00 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

  + 511.860,00 € 

 

θαη  δεκηνπξγνύκε  ηνλ  αληίζηνηρν  Κ.Α.Δζόδσλ -  Πξάζηλν  Σακείν 

Νένο K.A.E  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΟΟ   € 

1329.00010 Έξγα  ζπληήξεζεο  Πιαηείαο  Βαζηιέσο  Γεσξγίνπ  Α΄- 

ΠΡΑΗΝΟ  ΣΑΜΔΗΟ  Σ.Π 

+ 511.860,00 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

  + 511.860,00 € 

 

3) Γεκηνπξγείηαη ΝΔΟ ΚΑΔ γηα ην έξγν κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλα έξγα αλαβάζκηζεο πιαηείαο 

Αλδξνύηζνπ ζηελ πεξηνρή ΄΄Βιαηεξό΄΄ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ιόγσ έληαμεο ηνπ ππόςε έξγνπ 

ζην ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΔΙΟ κε ην πνζό ησλ 309.000,00 € (ππ. αξ. 190.3/16.09.2020 Πξάμε 

Έληαμεο ΑΓΑ : 9Γ8Ξ46Φ844-9ΜΔ, ΑΤΞΗΗ 309.000,00 ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΔΙΟ). 

 

Νένο  K.A.E  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΟΟ   € 

30-7322.00006 Ολοκληρωμζνα ζργα αναβάθμιςησ πλατείασ Ανδροφτςου 
ςτην περιοχή ΄΄Βλατερό΄΄-Πράςινο  Σαμείο – Σ.Π. 

+ 309.000,00 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

+ 309.000,00 € 

 

θαη   δεκηνπξγνύκε  ηνλ  αληίζηνηρν  Κ.Α.Δζδόδσλ  –Πξάζηλν  Σακείν 

Νένο  K.A.E  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΟΟ   € 

1329.00011 Ολοκληρωμζνα ζργα αναβάθμιςησ πλατείασ Ανδροφτςου 
ςτην περιοχή ΄΄Βλατερό΄΄-Πράςινο  Σαμείο – Σ.Π. 

+ 309.000,00 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

 + 309.000,00 € 
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4) ην έξγν κε ΚΑ 64-7331.00001 απμάλεηαη ε εγθεθξηκέλε πίζησζε από 3.250.188,96 € ζε 

3.260.188,96 € (αύμεζε 10.000,00 επξώ ζηνπο ΙΓ. ΠΟΡΟΤ), ιόγσ αύμεζεο ηνπ θπζηθνύ 

αληηθεηκέλνπ   ηνπ   ππόςε   έξγνπ,  κε  ηζόπνζε  κείσζε  ηνπ  απνζεκαηηθνύ . 

 

K.A.E  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

ΠΟΟ   € 

64-7331.00001 ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ  ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ  Α..Ο. Ε ΕΚΘΕΙΑΚΟ 
ΧΩΡΟ - Π.Δ.Ε.  –Ίδιοι  πόροι   -Σ Π 

+ 10.000,00 

                       

ΤΝΟΛΟ:  

 + 10.000,00 € 

 

πλεπώο, κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη θαη  

δηακνξθώλεηαη    ζην  πνζό  ησλ 1.967.361,31  € .  

 

12
ν
  ΘΔΜΑ   

Λακβάλνληαο ππόςε ην αξηζ. έγγξαθν  17634/17-12-2020  ηεο  Γ/λζεο  Πνιενδνκηθνύ  ρεδηαζκνύ    

θαη  πξνθεηκέλνπ   λα  εθπνλεζεί  ζρέδην  θόξηηζεο  ειεθηξηθώλ  νρεκάησλ, κε  ρξεκαηνδόηεζε  από  

ίδηνπο  πόξνπο  ηνπ  Γήκνπ, πξνβαίλνπκε ζηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ Κ.Α. Δμόδσλ, κεηώλνληαο  

ηζόπνζα  ην  απνζεκαηηθό,  σο  εμήο : 

 

ΝΔΟ  Κ.Α.Δ.  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ     € 

    40-6117.00003   Δθπόλεζε  ζρεδίνπ  θόξηηζεο  ειεθηξηθώλ  νρεκάησλ 

.Φ.Η.Ο.  – Ίδηνη  πόξνη 

 +  74.400,00 

 ΤΝΟΛΟ +  74.400,00 € 

        

 

πλεπώο, κεηά ηελ παξαπάλσ αλακόξθσζε ην Απνζεκαηηθό 9111 κεηώλεηαη θαη  

δηακνξθώλεηαη   ζην   πνζό  ησλ   1.892.961,31  €.  

 

Ο Πξόεδξνο                   Σα πκκεηέρνληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΘΑΝΆΗΟ ΜΟΓΔ 

  

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 978ΦΩΞΙ-Ο10
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